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Com o esgotamento dos melhores potenciais hidráulicos do país

próximos dos consumidores e a construção do gasoduto Bolívia – Brasil, as

usinas termelétricas a gás natural tornaram-se uma alternativa importante para

a necessária expansão da capacidade de geração de energia elétrica.

Este trabalho propõe uma avaliação econômico-financeira de uma usina

termelétrica através da modelagem do comportamento dos preços futuros da

energia elétrica utilizando o processo estocástico de Ornstein-Uhlenbeck.

Serão feitas análises de sensibilidade acerca das características dos projetos e

da operação das térmicas baseadas neste modelo.
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Capítulo 1 - Introdução

Desde 1995 o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) está sendo profundamente

reestruturado, com o objetivo de introduzir a livre competição nos segmentos

de geração e de comercialização, assim como possibilitar a inserção de novos

agentes na prestação dos serviços de energia elétrica, conduzida pelo

Ministério de Minas e Energia (MME).

A geração de energia elétrica a partir de gás natural, que surge como uma

solução de curto prazo para o incremento na capacidade de geração instalada

no país é relativamente recente (após a Segunda Guerra Mundial). Junto ao

setor elétrico, o uso mais generalizado dessa tecnologia tem ocorrido somente

nos últimos 15 ou 20 anos, de acordo com a ANEEL. Entre as vantagens da

geração termelétrica, em relação à geração hidrelétrica, estão o menor tempo

para instalação, menor investimento unitário $/KW instalado e a flexibilidade

para o atendimento de cargas de ponta.

Porém, as termelétricas ainda não apareceram como economicamente

atrativas devido a aspectos como o alto custo da geração térmica, ausência de

fornecedores de turbinas a gás, desvalorização cambial, aumento do preço do

gás natural pela valorização do petróleo e restrições de oferta de gás natural.

Outro fator relevante é que o gás natural tem impactos ambientais indesejáveis

ao meio ambiente.

Investimentos em termelétricas são caracterizados não somente por retornos

elevados, mas por riscos elevados também. A flexibilidade operacional imposta

pela nova estrutura do setor, onde a térmica flexível somente será despachada

se o preço spot estiver acima do seu custo operacional, agrega valor ao

investimento. Os resultados mostrarão que as térmicas flexíveis, mesmo

contratadas, podem ser trazer mais lucro pro investidor do que as inflexíveis. A

possibilidade de atuar no mercado spot e no mercado de contratos bilaterais é

uma vantagem competitiva que deve ser aproveitada pelos investidores; muito

embora, aliado às grandes possibilidades de retornos esteja um risco bastante

alto a ser considerado.
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1.1. Objetivo do Trabalho

O objetivo do presente trabalho é propor um modelo de avaliação econômico-

financeira de uma usina térmica existente. O modelo propõe uma abordagem

simplificada do comportamento dos preços futuros da energia elétrica utilizando

uma modelagem baseada no processo estocástico Ornstein-Uhlenbeck, em

substituição ao modelo NEWAVE desenvolvido pelo CEPEL (Centro de

Pesquisas de Energia Elétrica). Serão feitas análises de sensibilidade acerca

das características dos projetos e da operação das térmicas baseadas neste

modelo.

1.2. Estrutura do Trabalho

O trabalho está organizado de forma a apresentar mais detalhadamente o atual

cenário brasileiro do setore elétrico (Capítulo Capítulo 2 -).

O Capítulo Capítulo 3 - discutirá o modelo de operação de uma usina

termelétrica a gás natural.

Após essa apresentação dos cenários será analisado o comportamento do

preço da energia elétrica ao longo dos anos (Capítulo Capítulo 4 -). Para isso

será utilizado um modelo estocástico para a representação dos preços spot de

energia elétrica.

O Capítulo Capítulo 5 - tratará o conceito de Opções Reais e os

desdobramentos desta abordagem para a representação da flexibilidade

operacional no projeto de uma termelétrica.

O Capítulo Capítulo 6 - servirá para tratar das características do projeto

estudado: investimento, custos, vida útil, taxa de desconto etc.

O Capítulo Capítulo 7 - apresenta todos os resultados do estudo bem como

suas interpretações. São feitas ainda análises de sensibilidade em relação aos

principais parâmetros do projeto.

A conclusão do trabalho será feita no Capítulo Capítulo 8 -.
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1.3. Considerações de Terminologia

É comum em textos técnicos encontrar a representação “MM” para designar a

ordem 106 (milhão). Neste trabalho, tal ordem de grandeza será representada

simplesmente pela letra “M” de “mega”, enquanto que a letra “K” servirá para

representar a ordem dos milhares (103). Sendo assim, quando estiver escrito

R$ 100M por exemplo, deve-se ler 100 milhões de reais.

1.4. Glossário das Principais Variáveis

Gc  - Geração Contratada (MWh)

Pc - Preço Contratado (R$/MWh)

CO - Custo Variável Unitário de Operação (R$/MWh)

CF - Custos Fixos Mensais (R$)

St - Preço à Vista da Eletricidade no Tempo t – Spot (R$/MWh)

Gt – Geração Total (MWh)

Lt, Llt, LSt – Lucros Esperados (R$)

VPL – Valor Presente Líquido (R$)
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Capítulo 2 - O Setor Elétrico Brasileiro

A nova estrutura do setor elétrico brasileiro é baseada na introdução da

concorrência nas atividades de produção. Há o incentivo para a

desverticalização das concessionárias através da separação das atividades de

geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia. Os ativos de

transmissão e distribuição são encarados como monopólios naturais, com

preços regulados. Os ativos de geração e distribuição estão sendo privatizados

e as regras são definidas para evitar manipulação de preço incentivando a

competição.

A nova estrutura abre espaço para a presença da empresa comercializadora de

energia elétrica. Esta empresa, que tem de passar pela aprovação do órgão

regulador, normalmente não possui ativos de geração ou transmissão, ela

simplesmente intermediará contratos de compra e venda de energia elétrica.

2.1. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

É o órgão regulador do Setor Elétrico Brasileiro, tem um papel importante na

fiscalização e condução da nova estrutura organizacional do setor.

2.2. Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas

Elétricos (CCPE)

É um órgão ligado ao MME cuja principal atribuição é coordenar a elaboração

do planejamento indicativo da expansão da geração e determinativo da

expansão da transmissão do SEB.

2.3. Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

O Operador Nacional do Sistema Elétrico é o órgão encarregado de promover

a otimização da operação eletro-energética do SEB, visando alcançar o menor

custo para o sistema, observados os padrões técnicos e os critérios de

confiabilidade. É também de responsabilidade do ONS garantir a todos os
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agentes do setor elétrico acesso à rede de transmissão de forma não

discriminatória.

A otimização hidrotérmica do sistema se dá dentro de programas diários,

semanais e mensais de modo a refletir as características hidrológicas e

elétricas do sistema brasileiro, necessitando para isso informações técnicas

precisas. Os geradores hidrelétricos devem fornecer ao ONS informações

sobre os níveis de água do reservatório, vazões afluentes dos reservatórios e

disponibilidade das turbinas. Já os geradores termelétricos fornecem

informações sobre a disponibilidade de suas máquinas, rendimento, custos

operacionais e de combustível.

Além da otimização e despacho do sistema, o ONS também é responsável pelo

planejamento operacional da geração e transmissão em horizontes de tempo

de até cinco anos, pela cobrança da tarifa de uso da rede de transmissão e

pela remuneração dos prestadores de serviços de transmissão;

Com isso o ONS cria condições para que novos projetos de transmissão sejam

licitados, além de permitir que os ativos de transmissão existentes sejam

privatizados no futuro, mantendo consigo a responsabilidade da operação

econômica do sistema.

2.4. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)

O Processo de Comercialização de Energia Elétrica ocorre de acordo com

parâmetros estabelecidos pela Lei nº 10848/2004, pelos Decretos nº 5163/2004

e nº 5.177/2004 (o qual instituiu a CCEE), e pela Resolução Normativa ANEEL

nº 109/2004, que instituiu a Convenção de Comercialização de Energia

Elétrica.

As relações comerciais entre os Agentes participantes da CCEE são regidas

predominantemente por contratos de compra e venda de energia, e todos os

contratos celebrados entre os Agentes no âmbito do Sistema Interligado

Nacional devem ser registrados na CCEE. Esse registro inclui apenas as partes

envolvidas, os montantes de energia e o período de vigência; os preços de
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energia dos contratos não são registrados na CCEE, sendo utilizados

especificamente pelas partes envolvidas em suas liquidações bilaterais.

A CCEE contabiliza as diferenças entre o que foi produzido ou consumido e o

que foi contratado. As diferenças positivas ou negativas são liquidadas no

Mercado de Curto Prazo e valorado ao PLD (Preço de Liquidação das

Diferenças), determinado semanalmente para cada patamar de carga e para

cada submercado, tendo como base o custo marginal de operação do sistema,

este limitado por um preço mínimo e por um preço máximo.

Dessa forma, pode-se dizer que o mercado de curto prazo é o mercado das

diferenças entre montantes contratados e montantes medidos, conforme

ilustração abaixo:

- Manter o registro de todos os contratos fechados nos Ambientes de

Contratação Regulada (ACR) e de Contratação Livre (ACL);

- Promover a medição e registro dos dados de geração e consumo de todos os

Agentes da CCEE;

- Apurar o Preço de Liquidação de Diferenças - PLD - do Mercado de Curto

Prazo por submercado; Efetuar a Contabilização dos montantes de energia

elétrica comercializados no Mercado de Curto Prazo e a Liquidação Financeira;

- Apurar o descumprimento de limites de contratação de energia elétrica e

outras infrações e, quando for o caso, por delegação da ANEEL, nos termos da

Convenção de Comercialização, aplicar as respectivas penalidades;

- Apurar os montantes e promover as ações necessárias para a realização do

depósito, da custódia e da execução de Garantias Financeiras, relativas às

Liquidações Financeiras do Mercado de Curto Prazo, nos termos da

Convenção de Comercialização;

- Promover Leilões de Compra e Venda de energia elétrica, conforme

delegação da ANEEL;

- Promover o monitoramento das ações empreendidas pelos Agentes, no

âmbito da CCEE, visando à verificação de sua conformidade com as Regras e
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Procedimentos de Comercialização, e com outras disposições regulatórias,

conforme definido pela ANEEL;

- Executar outras atividades, expressamente determinadas pela ANEEL, pela

Assembléia Geral ou por determinação legal, conforme o art. 3º do Estatuto

Social da CCEE.

2.5. Mecanismo de Realocação de Energia (MRE)

Com o intuito de permitir a reformulação do mercado de energia elétrica

brasileiro sem o risco de descontinuidades operacionais ou comerciais, foi

concebido o Mecanismo de Realocação de Energia - MRE. O MRE atribui a

cada usina uma energia assegurada, repartindo-se normalmente a produção

acima desses montantes entre as usinas que estiveram produzindo menos que

sua energia assegurada. Somente quando há sobras generalizadas (ou seja,

quando o sistema todo produz mais que sua energia assegurada total), os

geradores podem vender esses excedentes no mercado Spot. Nessas

situações, cada usina fica com uma quota da sobra (energia secundária) do

sistema, podendo comercializá-la.

2.6. Mercado Spot

O termo "spot" é usado nas bolsas de mercadorias para se referir aos negócios

realizados com pagamento à vista e pronta entrega da mercadoria, em

oposição ao mercado a futuro e a termo. A entrega, aqui, não significa entrega

física, mas sim a entrega de determinado montante de dinheiro correspondente

à quantidade de mercadoria negociada.

No mercado spot de energia, ou mercado livre, toda a energia elétrica escassa

ou excedente dos Contratos Bilaterais é comprada e vendida na CCEE que

sucedeu o MAE (Mercado Atacadista de Energia Elétrica). O preço spot é único

e sua definição depende das condições de oferta e procura do mercado. Para

entender melhor como funciona esse mercado, alguns conceitos são

fundamentais:



8

2.6.1 Contratos Iniciais

São contratos bilaterais de longo prazo estabelecidos para iniciar operações no

mercado livre. Firmados entre empresas geradoras e distribuidoras de energia,

têm seus preços fixados pela ANEEL e permitem uma transição entre o anterior

regime de preços administrados e o regime de preços negociados livremente.

Somente a energia não comprometida em Contratos Iniciais pode ser

comercializada livremente na CCEE, ou em Contratos Bilaterais.

2.6.2 Contratos Bilaterais

São contratos de compra e venda livremente negociados entre as partes para

evitar que a quantidade de energia contratada seja automaticamente liquidada

ao preço da CCEE, ficando sujeita às flutuações do preço spot. Esses

contratos são válidos até a data de seu encerramento, mesmo que os clientes

sejam caracterizados pela nova legislação como clientes livres.

2.6.3 Contratos de Transmissão

Os custos de transmissão de energia devem ser levados em consideração na

hora de calcular o preço final. A tarifa paga pelo uso da rede básica de

transmissão e o custo das conexões entre empresa produtora, rede básica e

rede local da empresa são estabelecidos pela ANEEL. São levados em conta

os custos de investimentos no sistema de transmissão e a localização dos

pontos de produção e consumo de energia.

2.6.4 Negociação no Mercado Spot

O Acordo de Mercado é um conjunto de regras e condições contratuais que

regem as operações entre os agentes de mercado. Esse acordo precisa ser

assinado por todos que queiram atuar diretamente na CCEE, pois somente ele

garante a veracidade e legitimidade das operações.

2.6.5 Variação do Preço Spot

O preço spot é precificado pelos programas NEWAVE e DECOMP. Este valor

indica quanto custa a produção de uma unidade de energia adicional à última

unidade consumida pelo mercado. Três faixas distintas de carga determinam
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os preços da energia: de segunda a sábado, Período Pesado (das 18h01 às

21h00), Médio (das 07h01 às 18h00 e das 21h01 às 24h00) e Leve (das 00h01

às 07h00). Nos domingos e feriados nacionais o Período Pesado não é

considerado.

O nível de armazenamento dos reservatórios das usinas hidrelétricas, a

evolução prevista da demanda de energia e a disponibilidade atual e futura de

usinas e linhas de transmissão de energia elétrica influenciam o preço spot. No

futuro, o preço spot deverá variar de acordo com a relação entre oferta e

demanda como o preço de uma commodity numa Bolsa de Mercadorias.

2.7. Usinas Hidrelétricas

De toda a energia elétrica consumida no Brasil em 2006, aproximadamente

92% foram produzidas em usinas hidrelétricas, segundo o Institudo Brasileiro

de Mineração (IBRAM). Por essa razão, a disponibilidade e consequentemente

o preço da energia elétrica depende fundamentalmente da ocorrência de

chuvas, para que sejam mantidos os níveis de armazenamento dos

reservatórios e, assim, durante os períodos de seca, haja água suficiente para

produzir a energia necessária ao atendimento do mercado. Devido às suas

características geoclimáticas e proporções continentais, o Brasil possui no seu

território várias bacias hidrográficas, com diferentes regimes de chuvas.

Dessa forma, enquanto numa determinada região o maior volume de chuvas

ocorre no verão, em outra, as chuvas podem ser mais intensas no inverno.

Assim sendo, é teoricamente possível operar o sistema elétrico de forma a

otimizar a produção de energia, em função das características complementares

entre as bacias hidrográficas. Em outras palavras, quando estão ocorrendo

chuvas em grande quantidade numa certa região, as usinas hidrelétricas dessa

região "exportam" parte de sua produção para as regiões que se encontram no

período "seco". Quando a situação das chuvas se inverte, o fluxo de energia

também é revertido, e a região, antes "exportadora", passa a "importar" energia

necessária para seu mercado.
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2.8. A Expansão da Capacidade

A geração de energia predominantemente hidrelétrica no Brasil decorreu de

vários fatores estratégicos. Dentre eles, os principais foram a existência de um

grande potencial hídrico no país e a não disponibilidade, naquela época, de

combustíveis fósseis em quantidade e qualidade suficientes para fazer frente

às necessidades de energia elétrica do mercado brasileiro.

Como conseqüência natural, as alternativas para aumento da produção são: a

instalação de usinas termelétricas movidas a combustível fóssil (principalmente

o gás natural), a construção de usinas hidrelétricas em distâncias cada vez

maiores dos centros de consumo (com elevados custos ambientais e custos de

transmissão), a co-geração (ambas já em desenvolvimento), a utilização de

pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e fontes alternativas e a construção de

usinas nucleares.

Qualquer que seja a principal opção adotada para aumentar a produção de

energia elétrica e garantir o atendimento às necessidades da economia do

país, é necessário ter consciência que o custo marginal da energia elétrica

tende a ser crescente, ou seja, que a produção de uma nova unidade de

energia custe mais do que custou produzir a última unidade de energia

consumida. É nesse momento que os agentes de mercado deverão encontrar

maneiras para gerenciar a energia das diversas formas de produção e utilizar

os novos mecanismos contratuais/financeiros, para garantir, com isso, preços

competitivos.

2.9. O Risco de Faltar Energia Elétrica

O Brasil é a décima primeira maior economia mundial, apresentando um

mercado de energia de grande porte e que apresenta tendência de elevadas

taxas de crescimento. Com isso, investimentos de vários bilhões de dólares

são necessários a cada ano, para aumentar a capacidade de produção e

transmissão de energia elétrica.

É importante destacar o conceito estabelecido para operação do Sistema

Elétrico Interligado, que determina critérios técnicos razoáveis para a
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distribuição dos riscos de faltar energia entre os vários agentes de mercado.

Através dessas metodologias, a intenção é que esses riscos sejam os menores

possíveis para todo o mercado e que nenhuma categoria de agentes seja

privilegiada, no caso da ocorrência de racionamentos ou desligamentos do

sistema (obviamente questões associadas à saúde e à segurança pública

merecem atenção especial).
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Capítulo 3 - As Usinas Termelétricas

A inclusão do gás natural na matriz energética nacional, conjugada com a

necessidade de expansão do parque gerador de energia elétrica e com o

esgotamento dos melhores potenciais hidráulicos do país, tem despertado o

interesse de analistas e empreendedores em ampliar o uso da geração

termelétrica a gás.

3.1. Centrais Termoelétricas de Ciclo Combinado

Segundo Lora e Nascimento, a partir dos anos 1970 e 1980, com o

desenvolvimento tecnológico, acontece a expansão no mercado de geração de

eletricidade com emprego de ciclos combinados. O desenvolvimento que teve

lugar nestas duas décadas foi mostrado por Wunsch e Davidson and Keeley.

Desde os anos 1990, faz-se extensiva a instalação de centrais de ciclo

combinado, que utilizam gás natural como combustível, para a geração de

eletricidade em centrais de grande porte.

Num ciclo Rankine, gera-se vapor através de uma grande diferença de

temperatura. A temperatura dos gases gerados pelo processo de combustão

encontra-se na faixa de 1000-1300 oC, no entanto, a temperatura do vapor é de

500-550 oC.

A combinação de um ciclo simples com turbina a gás (ciclo Brayton) com um

ciclo simples a vapor (ciclo Rankine) forma o ciclo combinado. Num ciclo

combinado existe um maior aproveitamento energético da energia inicial

contida no combustível. Este aproveitamento é conseguido através da

colocação em “cascata energética” de ambos os ciclos. A cascata energética

se forma quando, no lugar de utilizar a grande diferença de temperaturas num

processo de troca de calor, se coloca um ciclo Brayton (ciclo a gás) para obter

trabalho. Assim, a ineficiência termodinâmica natural da troca de calor pelo

conceito de uma diferença finita de temperaturas entre fluidos quentes e frios é

minimizada.
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Com relação ao desenvolvimento, em termos de eficiência, das instalações de

turbina a gás e centrais de ciclo combinado, Najjar, em Applied Thermal

Energy, mostra o aumento contínuo que se tem conseguido nos últimos 40

anos. Ele também mostra que com as turbinas a gás industriais comerciais

pode-se gerar energia elétrica numa faixa de capacidade entre 100-250 MW

por unidade, com eficiência térmica, em ciclo simples, da ordem de 40%, sendo

que, nas instalações de ciclo combinado com estas máquinas, a eficiência de

geração pode ser 55%.

3.2. Impactos Ambientais

As centrais termelétricas utilizam o combustível fóssil retirado da litosfera

devolvendo cinzas, utilizam o ar para a combustão devolvendo produtos de

combustão com ampla gama de poluentes, utilizam a água como sumidouro de

calor nos sistemas de resfriamento e ainda poluem a atmosfera com emissões

térmicas, sonoras e eletromagnéticas.

Em se tratando de emissões em termelétricas, os principais poluentes são CO2,

NOX, SOX, CXHY e particulados, cujas emissões estão diretamente relacionadas

com a tecnologia de geração utilizada e com o tipo de combustível empregado.

Segundo Chalfin e Schorr, a central termelétrica de ciclo combinado que utiliza

gás natural é a central termelétrica com o menor impacto ambiental. Ela gera

80% menos gases de efeito estufa, 55% menos CO2, 95% menos NOX e 100%

menos SOX que uma central termelétrica a carvão.

Mesmo assim, segundo a CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente),

que considera a necessidade de se estabelecer as definições,

responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para o uso e

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental, como um dos instrumentos

da Política nacional de Meio Ambiente, resolve que dependerá de elaboração

de EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e respectivo RIMA (Relatório de Impacto

Ambiental), o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente.



14

3.3. Remuneração

Usinas termelétricas convencionais utilizam combustíveis fósseis, como o

carvão, óleo diesel e gás natural, para produção de energia elétrica. A

quantidade de combustível utilizada depende da eficiência das turbinas, que é

dada pelo Heat Rate, definido como o número de unidades térmicas Britânicas

(Btus) do combustível necessário para gerar um megawatt-hora (MWh) de

eletricidade (CASTRO, 2000).

PINHEL (2000) analisa uma questão importante da problemática das

termelétricas: 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 mundial de demanda por esses equipamentos

(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. Segundo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR), a

China fechou, em 2007, 553 pequenas termelétricas, que juntas produziam

14,38 milhões de quilowatts. Depois do fechamento das instalações obsoletas,

grandes geradores termelétricos, com capacidade instalada individual superior

a 50 mil quilowatts, assumirão a geração de eletricidade.  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.

Uma vantagem das usinas termelétricas é a possibilidade de localização

próxima aos centros de consumo de energia, demandando menos tempo de

construção e propiciando a postergação de investimentos na rede de

transmissão.

Apesar da energia gerada por uma usina termelétrica ser, normalmente, mais

cara do que aquela gerada por uma usina hidrelétrica, elas serão importantes,

agregando mais energia ao sistema e tornando-o mais confiável.
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No Brasil, as usinas termelétricas poderão também optar por dois tipos de

operação: usinas com operação inflexível e usinas com operação flexível. As

usinas inflexíveis são aquelas cujos contratos de combustível são do tipo take-

or-pay. Estas usinas ficam o tempo todo despachadas, produzindo uma

geração constante, através da contratação de volumes fixos de gás. A energia

gerada não é comercializada no CCEE e sim através de Contratos de Compra

de Energia (PPAs – Power Purchase Agreement), ou contratos bilaterais. A

remuneração mensal, em R$, de uma usina termelétrica inflexível é dada por:

CFCOGPG ccc −−

(Cap

ítulo

3 -.1)

onde Gc  é a geração contratada em MWh, Pc é o preço contratado em

R$/MWh, CO é o custo variável unitário de operação R$/MWh e CF representa

os custos fixos em R$.

Já uma usina flexível pode atuar tanto no mercado à vista quanto no mercado

de contratos de longo prazo. Neste caso, a usina necessita de um contrato de

fornecimento de gás mais flexível, pois parte de sua energia gerada poderá ser

despachada pelo operador central. Assim, quando o custo de operação for

maior do que o preço spot, a térmica não terá sua energia comercializada no

CCEE, como também parte de seu contrato poderá ser atendido por outros

geradores do CCEE. Neste caso sua remuneração é dada por:





<⇔−−

≥⇔−−−+

COSCFSGPG

COSCFCOGSGGPG

ttccc

tttctcc )(
(Cap

ítulo

3 -.2)

onde Gt é a geração total em MWh, St é o preço à vista da eletricidade em

R$/MWh. Uma térmica flexível que somente atue no mercado à vista é

conhecida como Térmica Mercantil e sua remuneração é dada substituindo na

equação (3.2) Gc = 0 (CASTRO, 2000).

A térmica mercantil provavelmente não irá atuar no mercado brasileiro, devido

à falta de um mercado secundário de gás natural e também devido à alta

probabilidade de não remuneração do capital investido.
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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 freqüentemente 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 contratos a um

custo mais caro do que aquele de sua usina (a decisão de despacho é

centralizada no ONS) (PINHEL, 2000).

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 (PINHEL,

2000).



17

Capítulo 4 - Precificação da Energia Elétrica

Na maioria dos países cujo setor elétrico é ou vem sendo reestruturado, o

preço no mercado spot, para compra e venda de energia, é definido pelo Custo

Marginal de Curto Prazo (CMCP).

No Brasil, o preço no mercado spot, para compra e venda de energia, é

definido pelo Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), que é determinado

semanalmente para cada patamar de carga, limitado por um preço máximo e

mínimo vigentes para cada período de apuração e para cada Submercado.

A formação do preço da energia comercializada no mercado de curto prazo se

faz através dos programas NEWAVE e DECOMP com a utilização de dados

considerados pela ONS para a otimização do Sistema Interligado Nacional

(SIN).

Este sistema de preço spot é projetado para encontrar a solução ótima de

equilíbrio entre o benefício presente do uso da água e o benefício futuro de seu

armazenamento, medido em termos da economia esperada dos combustíveis

das usinas termelétricas.

4.1. Preço Histórico

A Figura 4.1 a seguir apresenta o histórico do PLD, observado no subsistema

Sudeste/Centro-Oeste de fevereiro de 2002 a julho de 2007. Os dados foram

obtidos no sítio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). No

Figura pode-se constatar claramente o comportamento sazonal do custo

marginal de curto prazo.
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Figura 4.1 - Histórico do PLD do subsistema SE/CO, FONTE: CCEE, 2007

Por causa da Resolução ANEEL nº 682, de 23 de dezembro de 2003 que

Estabeleceu procedimentos para atualização da curva do Custo do Déficit de

energia elétrica e do limite máximo do Preço do Mercado de Curto Prazo

(PMAE_max), em 2004, o PLD no submercado do Sudeste/Centro-Oeste ficou

em seu patamar mínimo-R$ 18,59/MWh em quase todos os meses como

podemos observar no Figura 4.1.

Observando o Figura também pode-se verificar que em 78% dos meses o PLD

é inferior a R$40,00/MWh e que os valores mais elevados ocorreram nos dois

últimos anos.

A Figura 4.2 apresenta a distribuição de freqüência dos PLDs do período

levantado. A distribuição tem grande concentração nos valores inferiores a 40

R$/KWh.

Essa dispersão, fruto da aleatoriedade das vazões, resulta em uma alta

volatilidade elevando o custo do seguro contra prejuízos operacionais de uma

usina.



19

Observando-se a distribuição do Figura 4.2, verifica-se que as usinas térmicas,

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

apresentam 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, embora pouco freqüente, uma alta

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).
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Figura 4.2 - Distribuição de freqüência do PLD baseado no histórico, CCEE, 2007

4.2. Modelos de Reversão à Média1

A proposta teórica para a representação e estudo do comportamento de uma

variável aleatória ao longo do tempo é conhecida como processo estocástico.

O comportamento de preços de commodities têm a característica de equilibrar-

se em relação às forças de oferta e demanda: quando o preço de uma

                                                

1 Tradução livre de Mean-Reverting Models.
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commodity está alto, sua oferta tende a aumentar, fazendo assim uma pressão

para a redução do preço; quando o preço spot está baixo, a oferta tende a

diminuir estimulando assim um aumento de preços (CLEWLOW et al., 2000,

DENG, 1999a, 1999b, SCHWARTZ, 1997, 1998).

DENG e CLEWLOW apresentam ainda outra característica importante nos

preços das commodities de energia: a presença de saltos (jumps) ou pontas

(spikes) nos preços2. Isto é particularmente relevante no caso onde o

armazenamento maciço da commodity não é economicamente viável, a

demanda mostra pouca elasticidade. Um exemplo perfeito é a própria

eletricidade que é praticamente “não-armazenável”.

Num mercado competitivo, os preços da eletricidade são determinados pela

interseção entre a curva de demanda agregada e a de oferta. Uma parada

forçada em uma usina maior ou o surgimento repentino de uma demanda

deslocaria a curva de oferta para a esquerda ou elevaria a curva da demanda,

causando assim um salto no preço (DENG).

Quando a contingência que provoca o aumento do preço spot tem natureza de

curto prazo, o preço rapidamente voltará a padrão normal quando do

desaparecimento da contingência, provocando um pico no processo de

precificação da commodity (DENG, 1999a, 1999b).

Os preços da eletricidade podem também exibir um salto de mudança de

regime, causado por padrões climáticos e variabilidade nos índices

pluviométricos, em mercados onde a maioria do suprimento instalado é

hidráulico (DENG, 1999a, 1999b).

Em seu modelo, além do preço da eletricidade em si, DENG (1999a, 1999b)

leva em consideração o preço da commodity que serve de insumo para a

produção da energia, no caso da térmica proposta neste trabalho, o gás

natural.

                                                

2 De fato, observando-se a Figura 4.1, podemos perceber o padrão irregular, como que “picotado” da série de CMCP.



21

Segundo DENG, existem evidências que mostram uma correlação positiva

entre os preços da eletricidade e do combustível3. Porém a realidade hídrica

brasileira não permite especular a respeito desta correlação. Além disso, tal

análise não é de forma alguma trivial sendo sua discussão intensa e extensa

em excesso, indo muito além do escopo deste trabalho.

Um pressuposto bastante usual para a evolução do preço em mercados é o de

que este segue um processo estocástico conhecido como Movimento

Geométrico Browniano. Esse modelo porém, permite desviar os preços de

níveis irreais em se tratando de mercados de energia e raramente sendo

aderente com as teorias mostradas anteriormente a respeito deste mercado

(CLEWLOW et al., 2000, DENG, 1999a, 1999b, DIAS, 1996, SCHWARTZ,

1997, 1998).

Desvios do preço normal são possíveis no curto prazo sob condições anormais

de mercado, mas no longo prazo, a oferta se ajustará e os preços tenderão a

se mover ao nível estabelecido pelos custos marginais de produção.

O processo estocástico utilizado em substituição ao Movimento Geométrico

Browniano é conhecido como “mean-reverting with jump-diffusion” (reversão à

média com difusão de saltos). A inclusão dos saltos (jumps)4 porém, apresenta-

se como um complicador ao estudo meramente analítico do comportamento da

commodity sendo mais facilmente tratados através de ferramental quantitativo

como a simulação computacional. Dessa forma, neste trabalho utilizaremos

apenas o modelo simples de reversão à média, sem os saltos.

O modelo aqui apresentado é o mais utilizado na literatura para representar o

comportamento do preço de commodities (CLEWLOW et al., 2000, DENG,

1999a, 1999b, DIAS, 1996, DIXIT et al., 1994, HULL, 2002, SCHWARTZ, 1997,

1998). Supõe-se que o logaritmo do preço spot segue um processo estocástico

conhecido como Ornstein-Uhlenbeck, o qual pode ser expresso pela equação:

                                                

3 Os trabalhos de DENG (1999a, 1999b) têm como cenário a realidade da matriz energética norte-americana, onde uma parte

significativa da energia é derivada de combustíveis.

4 A representação dos saltos nos modelos mais completos é feita através de processos de Poisson.
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SdzSdtSdS σµκ +−= )ln( (4.1)

Definindo-se X=ln S e aplicando as transformações adequadas5 obtêm-se:

dzdtXdX σακ +−= )( (4.2)

κ

σ
µα

2

2

−= (4.3)

O módulo do grau κ > 0 mede a força da reversão à média logarítmica no longo

prazo α. O segundo termo na equação (Capítulo 4 -.2) caracteriza a volatilidade

do processo, onde dz é o incremento de um processo de Wiener6.

Das propriedades do processo de Ornstein-Uhlenbeck, da relação S=eX (onde

X possui distribuição Normal) e das propriedades da distribuição Log-Normal

temos que o valor do preço spot da energia S no instante de tempo t apresenta

uma distribuição Log-Normal com as seguintes propriedades (HULL, 2002,

SCHWARTZ, 1997):
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4.3. Calibração do Modelo

Ao modelar a série de preços é necessário estimar os parâmetros acima

mencionados com base em dados reais. CLEWLOW (2000) e DIXIT et al.

(1994) propõem métodos para estimar estes parâmetros utilizando técnicas de

regressão.

Será utilizado especificamente o método proposto por DIXIT et al. (1994). A

regressão em questão é a seguinte:

                                                

5 Lema de Itô (DIXIT et al., 1994, HULL, 2002, SCHWARTZ, 1997)

6 Ver DIXIT et al. (1994), HULL (2002) e livros sobre probabilidade e processos estocásticos em geral.
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tttt bXaXX ε++=− −− 11 (4.6)

Dos estimadores de a e b e do erro padrão da regressão (σЄ) podemos calcular

os parâmetros de interesse, a saber:

b

a−
=α (4.7)

)1ln( b+−=κ (4.8)

1)1(

)1ln(2
2 −+

+
=

b

b
εσσ 7 (4.9)

Os dados históricos mensais, obtidos no website da CCEE, encontram-se na

Tabela 4.1 a seguir.

Mês  R$/MWh Mês  R$/MWh Mês  R$/MWh Mês  R$/MWh

fev-02         7,60 jul-03       13,11 dez-04       18,59 mai-06       55,36

mar-02         9,76 ago-03       17,21 jan-05       18,33 jun-06       68,63

abr-02       15,69 set-03       19,27 fev-05       18,33 jul-06       93,13

mai-02       19,75 out-03       26,19 mar-05       18,33 ago-06     106,37

jun-02       13,81 nov-03       27,95 abr-05       29,05 set-06     121,65

jul-02       16,73 dez-03       20,42 mai-05       41,58 out-06       86,96

ago-02       10,38 jan-04       23,19 jun-05       26,20 nov-06       82,19

set-02         5,32 fev-04       18,59 jul-05       31,49 dez-06       55,40

out-02         5,07 mar-04       18,59 ago-05       36,56 jan-07       20,23

nov-02         6,33 abr-04       18,59 set-05       31,00 fev-07       17,59

dez-02         4,84 mai-04       18,59 out-05       44,37 mar-07       17,59

jan-03         4,07 jun-04       18,59 nov-05       34,13 abr-07       57,10

fev-03         4,00 jul-04       18,59 dez-05       18,05 mai-07       63,62

mar-03         4,00 ago-04       18,59 jan-06       35,77 jun-07     104,24

abr-03         5,48 set-04       18,59 fev-06       56,18 jul-07     129,89

mai-03         8,26 out-04       18,73 mar-06       28,00   

jun-03       11,44 nov-04       18,59 abr-06       23,37   

Tabela 4.1 - Série histórica de PLD, CCEE, 2007

É importante nesse momento lembrar que os dados da Tabela 4.1 representam

as variáveis St do modelo. A regressão linear que se encontra a seguir na

Figura 4.3 é realizada com base nas variáveis Xt = ln St.

                                                

7 Em correção ao erro de digitação de DIXIT (1994), que originalmente não tinha o numerador da expressão multiplicado por 2.
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Figura 4.1 - Regressão para estimação dos parâmetros do processo estocástico,

O resultado da regressão, de acordo com o programa Excel, é y = -0,0688x +

0,2543, sendo R = 0,6761.

Utilizando-se o resultado da regressão e as expressões (Capítulo 4 -.7),

(Capítulo 4 -.8) e (Capítulo 4 -.9) obtêm-se os seguintes parâmetros: α =

3,693507; κ= 0,071323; σ = 0,700333.

A partir destes parâmetros obteve-se alguma inferência a respeito do

comportamento dos preços spot da energia elétrica.

A Figura 4.4 a seguir apresenta o preço esperado da energia para os próximos

12 meses, partindo do mês de julho de 2007.
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Figura 4.2 - Valor esperado do preço para o período de jul/2007 - jun/2008

A expressão para o valor esperado do preço tem um limite finito quando o

tempo tender ao infinito e seu valor, utilizando os parâmetros calculados

anteriormente, é:

23,R$224)(lim =
∞→

t
t

SE (4.10)

A Figura 4.5 apresenta a variância do preço da energia para os próximos 12

meses, partindo do mês de julho de 2007.
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Figura 4.5 - Variância do preço para o período de jul/2007 - jun/2008
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A expressão para a variância σ do preço tem um limite finito quando o tempo

tende ao infinito:

7,74R$1.515.18)(lim =
∞→

t
t

Sσ (4.11)

A seguir, a Figura 4.6 apresenta os limites superiores do preço para intervalos

de confiança entre 50% e 99%. Pode-se observar que estes limites crescem de

forma acelerada, chegando a valores bastante elevados para garantir

confiabilidades maiores que 90%. O limite superior para uma confiabilidade de

99% é, por exemplo, de R$ 1.600,00, o que não é um valor razoável do ponto

de vista prático. Esses valores extremos creditam ao preço um caráter

extremamente volátil.

Figura 4.6 - Limites superiores dos intervalos de confiança do preço

4.4. Simulação dos Preços Futuros

Este estudo compreende duas formas de avaliação do projeto de uma usina

térmica. O primeiro é um método mais analítico, utilizando os conceitos de

processos estocásticos e teoria de probabilidades; o segundo lança mão da
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simulação computacional de modo a resolver questões de caráter mais

complexo, não resolvidas trivialmente pela análise matemática do problema.

Para a análise através da simulação, com base no modelo definido na seção

4.2, gerei 2.500 séries futuras para representar os preços no presente estudo.

As séries serão utilizadas em regime mensal para um período de 20 anos (ver

seção 6.2). Para gerar as séries temporais foi utilizado o software Microsoft

Excel XP.

Apesar das críticas de McCULLOUGH et al. (2002) ao uso do Excel em

simulações computacionais, é necessário lembrar que este software é

largamente utilizado tanto no meio empresarial quanto acadêmico, ao contrário

de certos softwares específicos de simulação. Sendo um dos objetivos deste

trabalho elaborar um método de estudo do comportamento dos preços da

energia elétrica simplificado, torna-se interessante que este método possa ser

aplicado utilizando softwares utilizados em larga escala.

Para comparar o resultado das simulações com o resultado teórico gerou-se a

Figura 4.5 abaixo onde as linhas pontilhadas indicam o valor esperado teórico

no tempo t e o intervalo de confiança 95% para a média. A linha cheia, de

padrão mais instável representa a média simulada dos preços das séries no

período t.

Figura 4.1 - Valor esperado, intervalo de confiança 95% e média simulada dos preços
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Capítulo 5 - Avaliação Econômica

A política energética nacional teve como diretriz a ampliação da participação do

gás natural na matriz energética, face aos benefícios econômicos e ambientais

em princípio associados. Neste sentido, a termeletricidade possui natural

predileção para o desenvolvimento de mercado. Além disso, a geração

termelétrica a gás natural é a que tem apresentado melhores condições de

competitividade em relação à geração hidrelétrica (LORA & NASCIMENTO).

Quando comparado a outros ativos de mercado ou commodities, a eletricidade

apresenta volatilidade extremamente elevada. Quando comparada à

volatilidade do mercado à vista de eletricidade, a volatilidade do mercado futuro

é consideravelmente menor (CASTRO, 2000).

Em países onde a energia elétrica passou a ser considerada uma commodity,

existe uma demanda cada vez maior por instrumentos financeiros que possam

proteger os agentes de riscos como aqueles apresentados anteriormente.

Contratos derivativos são os mecanismos financeiros utilizados por empresas

para reduzir a quantia ou tipo de risco sistemático que ela aceita. Além disso,

contratos derivativos desempenham um papel importante no Mercado

Competitivo de Eletricidade: introduzem eficiência às negociações; trazem a

cultura do gerenciamento e compartilhamento de riscos; a especulação ajuda a

diversificar o risco e gera liquidez; formação do capital necessário para a

expansão da capacidade (CASTRO).

No Brasil, o preço spot da eletricidade reflete o custo marginal do sistema,

como visto na seção anterior. Este preço é fortemente influenciado pelas

condições hidrológicas das bacias brasileiras.

Um modo tradicional de reduzir a exposição de preço é estabelecer um fluxo de

receita para geradores por um contrato de oferta de energia baseado na carga.

Em um sistema hidrotérmico como o brasileiro, pode ser empregado um

esquema de proteção (hedging) aos riscos financeiros entre centrais

hidrelétricas e centrais termelétricas. O gerador hidráulico concorda em pagar

antecipadamente à central térmica seus custos fixos e variáveis, em troca de

sua energia nos períodos de alto PLD. Quando o preço spot está alto, as
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térmicas estão sendo despachadas ao invés das hidrelétricas, pois o valor da

água está elevado devido aos baixos níveis de armazenamento dos

reservatórios. Para honrar os contratos assumidos, as hidrelétricas deveriam

comprar energia cara e com isso poderiam apresentar perdas. Pagando os

custos fixos e variáveis das térmicas nos períodos de preço spot baixo, ou seja,

períodos onde a termelétrica não opera, as hidrelétricas poderiam garantir

suprimento de energia elétrica para os contratos firmados. Apesar das

hidrelétricas incorporarem os custos das térmicas em períodos de baixo preço

spot, estes custos podem ser plenamente recuperados em períodos de alto

preço spot. Já para as térmicas, é uma maneira de cobrir os custos nos

períodos em que ela não operar (CASTRO).

A política de formação do preço do gás e a possibilidade de implementação de

um mercado de curto e longo prazos têm um impacto importante na avaliação

de ativos de geração termelétrica e mesmo na eficiência do novo modelo. O

principal custo de operação de uma termelétrica é dado pelo combustível

utilizado para converter energia térmica em energia elétrica e deste modo o

preço do combustível deve ter uma regra clara (CASTRO).

Em um sistema hidrotérmico, com predominância hidráulica, uma termelétrica

poderá participar do mercado à vista mesmo que esteja 100% contratada.

Neste caso, quando o custo de operação estiver mais alto do que o preço spot,

ela não irá gerar energia, beneficiando-se dos preços da eletricidade do

mercado à vista e comprando energia necessária para honrar seus contratos.

Assim, as termelétricas no Brasil poderiam apresentar uma operação mais

flexível caso pudessem obter gás natural através de contratos de gás com

volume flexível (CASTRO).

5.1. Opções Reais

As instituições financeiras usam, em geral, dois métodos tradicionais de análise

de projetos: as regras do valor presente líquido (VPL) e da taxa interna de

retorno (TIR).

O valor presente líquido (VPL) é a fórmula matemático-financeira de se

determinar o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de
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juros apropriada, menos o custo do investimento inicial. Basicamente, é o

calculo de quanto os futuros pagamentos somados a um custo inicial estaria

valendo atualmente.

A Taxa Interna de Retorno (TIR), em inglês IRP (Internal Rate of Return), é a

taxa necessária para igualar o valor de um investimento (valor presente) com

os seus respectivos retornos futuros ou saldos de caixa. Sendo usada em

análise de investimentos significa a taxa de retorno de um projeto.

Tudo o mais constante, projetos com VPL positivo ou TIR superior à taxa de

desconto seriam, a princípio, melhores candidatos aos financiamentos do que

projetos com VPL negativo ou TIR inferior à taxa de desconto. Além disso,

projetos com maiores VPL ou TIR sinalizariam, tudo o mais constante, uma

alocação mais eficiente dos recursos (COPELAND, 2001, RIGOLON, 1999).

Ao longo da última década, entretanto, a eficiência desses métodos vem sendo

fortemente questionada. A sua aplicação pode induzir a decisões de

investimento equivocadas. A razão é que eles ignoram características

importantes dessas decisões como a irreversibilidade – ou seja, o fato de que o

investimento é um custo afundado, de modo que o investidor não consegue

recuperá-lo totalmente em caso de arrependimento – e a possibilidade de

adiamento da decisão de investir (COPELAND, 2001, RIGOLON, 1999).

Essas características, juntamente com a incerteza sobre o futuro, fazem com

que a oportunidade de investimento seja análoga a uma opção financeira. Na

presença de incerteza, uma firma com uma oportunidade de investimento

irreversível carrega uma opção, ou seja, tem o direito, mas não a obrigação, de

comprar um ativo (o projeto) no futuro, a um preço de exercício (o

investimento). Quando a firma investe, ela exerce ou mata essa opção de

investir. O problema é que a opção de investir tem um valor que deve ser

contabilizado como um custo de oportunidade no momento em que a firma

investe. Esse valor pode ser bastante elevado, e regras de investimento que o

ignoram – tipicamente, as regras do VPL e da TIR – podem conduzir a erros

significativos (COPELAND, 2001, RIGOLON, 1999).

Uma opção real é a flexibilidade que um gerente tem para tomar decisões

sobre ativos reais. À medida que novas informações surgem e as incertezas
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sobre o fluxo de caixa se revelam, o gerente pode tomar decisões que

influenciarão positivamente o valor final do projeto. As decisões mais comuns

são: saber o momento certo de investir ou abandonar um projeto, modificar as

características operacionais de um ativo ou trocar um ativo por outro. Assim,

um investimento de capital pode ser considerado um conjunto de opções reais

sobre um ativo real (COPELAND, 2001, RIGOLON, 1999).

Decisões de investimento em ativos reais dependem também fortemente do

fator tempo. Um investimento retorna um fluxo de caixa futuro que é afetado

pelas incertezas e pelas decisões que a empresa e seus competidores tomarão

no futuro. Para tomar uma decisão hoje, a empresa precisa levar em conta

essas considerações futuras. As técnicas de avaliação de investimento que

consideram as decisões gerenciais devem ser capazes de lidar com

contingências futuras (COPELAND, 2001, RIGOLON, 1999).

Irreversibilidade, incerteza e possibilidade de adiamento são três

características importantes das decisões de investimento. Na prática, as

decisões dos investidores levam em conta cada uma delas e as suas

interações. Como a abordagem de opções é uma tentativa de modelar

teoricamente as decisões dos investidores, o seu melhor entendimento requer,

antes de tudo, uma análise mais cuidadosa daquelas características

(COPELAND, 2001, RIGOLON, 1999).

Com relação à irreversibilidade sabe-se primeiramente que investimentos

específicos de uma firma ou de uma indústria são em grande parte custos

afundados. Investimentos em propaganda, por exemplo, são específicos de

cada firma e irrecuperáveis nesse sentido. Por exemplo, uma montadora de

automóveis é específica dessa indústria. Um investimento malsucedido nesse

caso só teria chances de ser recuperado pela venda da planta a outra firma da

mesma indústria, provavelmente com um desconto bastante elevado

(COPELAND, 2001, RIGOLON, 1999).

Segundo, mesmo investimentos não específicos de firmas ou indústrias são

parcialmente irreversíveis. Computadores, caminhões e equipamentos de

escritório, por exemplo, podem ser revendidos a firmas de diferentes indústrias,
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mas a preços inferiores ao custo de reposição (COPELAND, 2001, RIGOLON,

1999).

Terceiro, a irreversibilidade pode ser produzida pela regulação ou por arranjos

institucionais. Parte dos investimentos em concessões de serviços públicos

reverte ao governo no final da concessão ou no caso de descumprimento do

contrato. Controles de capitais podem limitar a venda de ativos por investidores

externos, enquanto o investimento em capital humano também é parcialmente

irreversível devido aos custos elevados de admissão, treinamento e demissão

(COPELAND, 2001, RIGOLON, 1999).

A incerteza sobre o futuro é a segunda característica importante da decisão de

investir. Os valores do projeto e da opção de investir e a própria decisão de

investir são afetados pela incerteza associada a variáveis relevantes, como o

preço do produto, o custo dos insumos, a taxa de juros, a taxa de câmbio, a

oferta de crédito e a regulação. A importância da incerteza para a decisão de

investimento será um tema recorrente no restante do trabalho (COPELAND,

2001, RIGOLON, 1999).

A terceira característica é a possibilidade de adiamento do investimento.

Evidentemente, as firmas nem sempre têm essa possibilidade. Considerações

estratégicas podem forçá-las a antecipar investimentos para inibir o

crescimento dos competidores efetivos ou a entrada de competidores

potenciais na indústria. Entretanto, na maioria dos casos, o adiamento dos

projetos é factível. A firma deve sempre comparar o custo de adiar – o risco de

entrada de novas firmas na indústria ou a perda de fluxos de caixa – com os

benefícios de esperar informação nova para subsidiar a decisão de investir.

Estes podem ser grandes o suficiente para justificar os adiamentos

(COPELAND, 2001, RIGOLON, 1999).

5.2. Opções de Suspensão Temporária

Existe um modelo de avaliação de investimentos arriscados, onde existe uma

opção de suspender temporariamente e sem custos adicionais à produção de

uma empresa. A opção de suspensão temporária é exercida quando os custos

variáveis de produção excedem as receitas operacionais.
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Neste modelo, as receitas e os custo variáveis de produção futuros são

considerados incertos (variáveis aleatórias) e definidos por processos

estocásticos correlacionados. A empresa é suposta neutra ao risco e

maximizadora de riqueza (CASTRO).

Seja t, um período de tempo, em anos, de vida útil da empresa. A receita pela

venda de uma unidade de produção no tempo t e seus custos variáveis de

operação são dados por Pt e Ct, respectivamente. O lucro operacional da

empresa no tempo t, representado por Lt, é dado pela equação (Capítulo 5 -.1),

a seguir:

)0,max( ttt CPL −=

(Cap

ítulo

5 -.1)

Neste caso, a empresa irá operar quando a receita for maior do que os custos

variáveis de operação; caso contrário, a empresa não irá operar evitando com

isso prejuízos. Naturalmente em situações reais, uma empresa não conseguiria

suspender a operação sem incorrer em custos adicionais, mas esses custos

não serão considerados, tornando a avaliação mais simples.

Essa flexibilidade é semelhante a uma opção de compra no vencimento e é

através desta semelhança que o valor da decisão de operar ou não em um

determinado estágio, condicionado a informações em t0 será calculado

(CASTRO, 2000, COPELAND, 2001, HULL, 2002).

De fato será usada a expressão (5.2) que mostra a remuneração de uma usina

térmica em função de sua flexibilidade, ou seja, em função do percentual de

sua energia que é dedicado a contratos bilaterais, descontados os custos fixos

mensais. Dessa forma a lucro total no tempo t será definido por:

( ) ( ) CFGCOSGSPL ttctct −−+−=
44 344 21

lOperaciona  adeFlexibilid

0,max
(Cap

ítulo

5 -.2)

Pode-se perceber que a expressão (Capítulo 5 -.2) é equivalente à expressão

(Capítulo 3 -.2).
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Capítulo 6 - Avaliação de um Projeto

A política energética nacional tem como diretriz a ampliação da participação

energética, face aos benefícios econômicos e ambientais em princípio

associados. Neste sentido, a termeletricidade possui natural predileção para o

desenvolvimento de mercado. Além disso, a geração termelétrica a gás natural

é a que tem apresentado melhores condições de competitividade em relação à

geração hidrelétrica (LORA & NASCIMENTO).

Considerando-se a reestruturação do setor elétrico brasileiro, em que a

iniciativa privada passa a ser a grande responsável por novos investimentos, a

expansão do parque termelétrico passará certamente pela análise de

viabilidade econômico-financeira dos empreendimentos, assunto alvo desse

capítulo.

Investimentos em termelétricas são caracterizados não somente por retornos

elevados, mas por riscos elevados também. A flexibilidade operacional imposta

pela nova estrutura do setor, onde a térmica flexível somente será despachada

se o preço spot estiver acima do seu custo operacional, agrega valor ao

investimento. Os resultados mostrarão que as térmicas flexíveis, mesmo

contratadas, são mais valiosas do que as inflexíveis. A possibilidade de atuar

no mercado spot e no mercado de contratos bilaterais é uma vantagem

competitiva que pode ser aproveitada pelos investidores.

6.1. Principais Custos de Uma Usina Térmica

Os principais custos da geração termelétrica (excluindo impostos) são de

investimento, combustível, operação e manutenção (O&M) e transmissão.

6.1.1 Custo de Investimento

O valor de investimento de uma termelétrica pode ser obtido basicamente

através de três formas: consulta a fabricantes e detalhamento dos diversos

custos relacionados com o empreendimento, utilização de equações

paramétricas para estimar-se o custo da implementação da central ou, a
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alternativa mais simples e muito utilizada, tomar como referência os custos de

empreendimentos anteriores com características similares ao analisado.

Segundo LORA & NASCIMENTO, o custo de investimento de uma central

termelétrica com ciclo combinado de grande porte (300 a 450 MW) usando Gás

natural é de 815 US$/kW.

6.1.2 Custo de Combustível

Um dos fatores de maior peso para se determinar o custo da energia gerada

pelas centrais termelétricas é o custo com combustíveis.

Um fator que influi diretamente no custo de operação é o rendimento da

térmica. Usinas que utilizam turbinas baseadas na tecnologia ciclo combinado

apresentam o melhor rendimento, ou seja, precisam de menos combustível

para transformar energia térmica na mesma energia elétrica (CASTRO, 2000,

PINHEL, 2000).

6.1.3 Custos de Operação e Manutenção (O&M)

De uma forma prática, os custos totais de O&M podem ser divididos em fixos e

variáveis, em função do fator de capacidade da usina. Ou seja, a porcentagem

dos custos totais de O&M, que é fixa, é razoavelmente próxima do próprio fator

de capacidade da usina.

Segundo PINHEL (2000) os custos de operação e manutenção, 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.

6.1.4 Custo de Transmissão

De acordo com o site da ANEEL, as tarifas de uso do sistema de transmissão -

TUST são calculadas com a metodologia nodal, que dá um sinal econômico

locacional, conforme preconizado em Lei. As tarifas são reajustadas

anualmente na mesma data em que ocorrem os reajustes das Receitas Anuais
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Permitidas - RAP das concessionárias de transmissão. Esse período tarifário

inicia em 1º de julho do ano de publicação das tarifas até 30 de junho do ano

subseqüente.

As tarifas nodais aplicáveis às centrais geradoras, aos importadores e/ou

exportadores de energia e às distribuidoras podem ser encontradas nos anexos

I, III e IV da REH nº 497/2007.

6.2. Características do Caso Estudado (Caso-Base)

6.2.1 Data Base da Análise

A análise terá como data base agosto de 2007.

6.2.2 Taxa de Câmbio

A taxa de câmbio utilizada para o estudo será de R$ 2,00/US$.

6.2.3 Potência Total

Optou-se por estudar a termelétrica de Uruguaiana que opera em ciclo

combinado que está localizada no distrito industrial de Uruguaiana em Rio

Grande do Sul. Sua potência total é de 634,530 kW.

6.2.4 Rendimento

A eficiência da Usina Termelétrica de Uruguaiana é de 36%, o que equivale a

um heat-rate de 6,830 BTU/kWh.

6.2.5 Investimento

A Usina Termelétrica de Uruguaiana possui uma área construída de 8 hectares

e um investimento total estimado em US$ 310 milhões.

6.2.6 Vida Útil

CASTRO (2000) e PINHEL (2000) utilizam o período de 20 anos como vida útil

de um projeto de usina termelétrica. Dessa forma no presente trabalho o

mesmo valor de 20 anos será utilizado.
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6.2.7 Tempo de Construção

A operação total da Usina Termelétrica de Uruguaiana teve início em novembro

de 2000 e durante os 24 meses de construção tiveram envolvidas 1500

pessoas.

6.2.8 Operação e Manutenção

Para o custo de O&M fixo será utilizado um custo de US$ 7.614,36/ano (US$

12/kW.ano x 634,530 kW). Para o custo de O&M variável será utilizado um

custo de US$ 1,5/MWh.

6.2.9 Custo de Transmissão

De acordo com o a tabela de tarifas de uso das instalações de transmissão

componentes da rede básica do sistema elétrico brasileiro interligado,

aplicáveis a unidades geradoras, a tarifa para a Usina Termelétrica de

Uruguaiana é de 1,744 R$/kW.mês, isto é,  13.279,44 R$/ano (1,744

R$/kW.mês x 12 x 634,530 kW).

6.2.10 Custo do Combustível

De acordo com “O Estado de S. Paulo, 10/01/2007” o gás nacional é vendido

hoje a US$ 4,58/MBTU.

6.2.11 Preço Spot

O preço spot de eletricidade é o principal componente de incerteza do mercado

de energia elétrica brasileiro. Como as receitas de uma usina de geração

dependem desta variável, ela deve estar corretamente representada no

problema de avaliação de um projeto de investimentos.

A previsão de preços spot futuros é uma tarefa muito difícil devido às

características hidrológicas do sistema de bacias fluviais.

De forma a ilustrar e simplificar mas sem perder a aderência será usado o

modelo apresentado na Seção Capítulo 4 - para representação de preços

futuro de energia elétrica.
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6.2.12 Nível de Contratação

Segundo a CCEE, o novo modelo do setor elétrico define que a

comercialização de energia elétrica é realizada em dois ambientes de mercado,

o Ambiente de Contratação Regulada - ACR e o Ambiente de Contratação

Livre - ACL.

A contratação no ACR é formalizada através de contratos bilaterais regulados,

denominados Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente

Regulado (CCEAR), celebrados entre Agentes Vendedores (comercializadores,

geradores, produtores independentes ou autoprodutores) e Compradores

(distribuidores) que participam dos leilões de compra e venda de energia

elétrica.

Já no ACL há a livre negociação entre os Agentes Geradores,

Comercializadores, Consumidores Livres, Importadores e Exportadores de

energia, sendo que os acordos de compra e venda de energia são pactuados

por meio de contratos bilaterais.

O nível de contratação influencia diretamente a remuneração das usinas

termelétricas. As equações Capítulo 3 -.1 e Capítulo 3 -.2 mostram como isto

se dá. No caso da térmica ser inflexível, ela deverá estar totalmente contratada.

Já no caso das térmicas flexíveis, um nível de contratação menor pode ser

compensado com a energia negociada no mercado spot. O nível de

contratação ótima é um resultado importante, mas neste caso as preferências

do investidor ao risco devem ser levadas em consideração.

6.2.13 Preço do Contrato

A definição do preço da venda de energia para contratos de longo prazo é um

fator importante para a devida remuneração de uma termelétrica. Além disso,

este preço deve refletir a competição entre geradores por contratos de longo

prazo. Assim, um preço elevado incentivaria as cargas a fecharem contratos

com outros geradores (termelétricos ou hidrelétricos) que oferecessem

condições mais favoráveis. Preços baixos provavelmente conduziriam a não

remuneração dos investimentos.
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Apesar das térmicas flexíveis poderem disponibilizar energia através do

mercado spot, este é muito arriscado. A probabilidade de não remuneração é

muito alta, apesar de existirem probabilidades de lucros extraordinários, como

será mostrado.

O preço de contrato de venda de energia será de R$ 84,99/MWh, baseado no

Valor Normativo da ANEEL (Nota Técnica No 23/2003).

6.2.14 Taxa de Desconto

São as taxas usadas para descontar os fluxos de caixa futuros do projeto.

Normalmente estas taxas refletem as expectativas do investidor em relação

aos riscos assumidos com o projeto.

Os níveis de retorno elevaram-se bastante, podendo atualmente chegar até

30%a.a.

Neste trabalho, será utilizado um intervalo de taxas de retorno para projetos de

geração de energia elétrica que varia entre 15 e 30%a.a. Para o caso base

será utilizada uma taxa de 20% aa.

A Tabela 6.1 resume as características discutidas.

PARÂMETRO/VARIÁVEL VALORES

Data Base Agosto/2007

Taxa de Câmbio R$ 2,00/US$

Potência Total 634,53 kW

Rendimento/Heat-Rate 36% /  6,830 kJ/kWh

Investimento Total US$ 310 M

Vida Útil 20 anos

O&M Fixo/Variável US$ 7.614,36/ano / US$ 1,5/MWh

Custo Transmissão 13.279,44 R$/ano

Preço Combustível US$ 4,58/MBTU

Preço Energia Contratada R$ 84,99/MWh

Taxa de Desconto 20% aa.

Tabela 6.1 - Resumo das características do caso estudado

De forma a utilizar a expressão (Capítulo 5 -.2) deve-se nesse momento

consolidar os valores de cada uma das variáveis envolvidas.
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6.2.15 Preço Spot da Energia Elétrica

O valor desta variável (St) é estocástico e não possui um valor fixo, sendo

definido pela expressão descrita na equação (Capítulo 4 -.1).

6.2.16 Preço da Energia Elétrica Contratada

Conforme definido na seção 6.2.13 o preço da energia contratada (Pc) será de

R$ 84,99, de acordo com o Valor Normativo da ANEEL (Nota Técnica No

23/2003).

6.2.17 Geração Total de Energia Elétrica

A geração total de energia elétrica mensal (Gt) é calculada da seguinte

maneira:

Gt = 634,53 kW x 24h/dia x 30 dias = 456,86 MWh/mês.

6.2.18 Total de Energia Contratada

O total de energia contratada (Gc) é definido como uma fração da energia total

(Gt). Dessa forma, será definido que Gt = θGc, onde 0 ≤ θ ≤1. Ao longo do

estudo o valor de θ deverá variar a fim de que se possa fazer uma análise de

sensibilidade a respeito de seu valor. Para o caso base será utilizado θ = 0,5.

6.2.19 Custo Variável da Operação

O custo variável da operação (CO) possui componentes advindos de diferentes

fontes:

6.2.19.1 Custo de Combustível

Custo do Combustível = Preço do Combustível x Heat Rate x Taxa de Câmbio

Custo do Combustível = US$ 4,58/MBTU x 6,830 BTU/kWh x 2 R$/US$

Custo do Combustível = R$ 62,56/MWh

6.2.19.2 Custo Variável de O&M

Conforme definido no item 6.2.8, o custo de O&M variável a ser utilizado é de

US$ 1,5/MWh, o que equivale a R$ 3,0/MWh.
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6.2.19.3 Custo de Transmissão

O custo de transmissão definido como o valor médio da região sudeste,

encontrado no website da ANEEL e apresentado no item 6.2.9 é de R$

1,744/kW.mês.

Custo de Transmissão =R$ 1,744 /kW.mês x 1000 MW/kW / (24h x 30 dias)

Custo de Transmissão = R$ 2,42/MWh

Sendo assim o custo total variável da operação (CO) é de R$ 67,98/MWh.

6.2.20 Custo Fixo da Operação

No caso estudado o único custo fixo a ser considerado é a componente fixa do

custo de O&M. Sendo assim CF = US$ 0,5M/mês = R$ 1M/mês.

6.3. Considerações

Algumas considerações sobre esse estudo devem ser feitas.

Desconsideraremos o custo de entrada em operação quando preços favoráveis

são observados. Consideraremos que uma usina termelétrica pode ser

desligada sem incorrer em custos adicionais, quando preços desfavoráveis são

observados.

Alem disso, consideraremos que todo o potencial de geração da usina estará

disponível todos os meses; toda energia gerada será vendida e sempre haverá

o mercado spot disponível a negociar energia.

Vale ressaltar que neste projeto, consideraremos que o tempo de desligamento

e religamento são considerados instantâneos, podendo ser desprezados, o que

na realidade não é o caso.

6.4. Modelagem

A avaliação econômica se dará através do fluxo de caixa descontado. O valor

presente das remunerações futuras do projeto será calculado de acordo com o

modelo de opção de suspensão visto na seção 5.2. Este modelo considera a

operação de uma planta como sendo uma opção de operar, caso as receitas

sejam maiores do que o custo de operação, e de suspender a operação caso
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as receitas não sejam suficientes para cobrir os custos com a operação. No

caso da termelétrica, este modelo é equivalente à operação flexível: a energia

gerada pela térmica somente será despachada pelo ONS se o custo de

operação for menor que o preço spot de eletricidade. No caso de inflexibilidade,

não existe a opção de suspensão temporária da operação.

Neste momento faz-se necessário reescrever o conjunto de expressões

(Capítulo 3 -.2) da seguinte forma:

COSCFSGPGLI

COSCFCOGSGGPGLS

ttccct

tttctcct

<⇐−−=

≥⇐−−−+= )(
(Cap

ítulo

6 -.1)

Os procedimentos a seguir foram utilizados para obterem-se as estimativas dos

principais parâmetros do lucro ao longo do tempo Lt: o lucro esperado E(Lt) e

sua variância V(Lt).

Lançando mão de conceitos de estatística percebe-se que o lucro total Lt é uma

variável aleatória condicional a St ser maior ou menor que CO. Dessa forma vê-

se que a probabilidade de Lt ter sido gerado por LSt é a mesma de St ≥ CO

(essa probabilidade será doravante denominada πt). Por outro lado a

probabilidade de Lt ter sido gerado por LIt é a mesma de St < CO (1- πt)

(DeGROOT, 1987). O lucro esperado E(Lt) pode então ser explicitado utilizando

a seguinte expressão:

)|()1()|()( COSLIECOSLSELE ttttttt <−+≥= ππ

(Cap

ítulo

6 -.2)

O passo seguinte então é calcular as esperanças de LSt e LIt, condicionais a St

≥ CO e St < CO, respectivamente. O calculo dessas estatísticas é feito de

acordo com as expressões abaixo:
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Onde Λ(µ,σ) é a função distribuição de probabilidades LogNormal de média µ e

desvio padrão σ.

Para o cálculo da variância V(Lt) o raciocínio é parecido, lembrando-se aqui do

resultado da estatística clássica que orientará o desenvolvimento:

22 )()()( ttt LELELV −=

(Cap

ítulo

6 -.4)

Dado isso, será calculado então o segundo momento de Lt:

)|()1()|()( 222
COSLIECOSLSELE ttttttt <−+≥= ππ

(Cap

ítulo

6 -.5)

O calculo das estatísticas E(LSt
2 | St ≥ CO) e E(LIt

2 | St < CO) é feito de forma

análoga à expressão (Capítulo 6 -.3):
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Sabendo-se as estatísticas do fluxo de caixa ao longo do tempo pode-se neste

momento deduzir as estatísticas mais importantes neste trabalho: aquelas

referentes ao VPL (valor presente líquido).

A avaliação através do VPL consiste em trazer Lt a valores presentes. O

cálculo do VPL nada mais é que a soma dos diversos valores de Lt ponderados

por coeficientes baseados na taxa de desconto e no tempo t. Sendo assim a

esperança do VPL (E(VPL)) se relaciona com a esperança do lucro E(Lt) da

seguinte forma:

I
r

LE
VPLE

n

t
t

t −
+

=∑
=1 )1(

)(
)(

(Cap

ítulo

6 -.7)

onde n é o numero de período de tempo, r é a taxa de juros e I é o investimento

inicial. Este cálculo procede pois o somatório do fluxo de caixa descontado é



44

uma função linear e as operações lineares de esperanças têm comportamento

também linear (DeGROOT, 1987).

A referência no mercado de precificação de ativos e opções é a utilização de

taxas de desconto em composição contínua (DIXIT, 1994, HULL, 2002). Porém

essa forma é menos prática quando se trabalha com simulação discreta. Sendo

assim optou-se no presente trabalho por utilizar a composição discreta

convencional (GITMAN, 2002, MOTTA, 2001).

Para obter uma expressão analítica para a variância o procedimento é muito

mais complicado pois o cálculo da variância de uma soma de variáveis

aleatórias é dada como:
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(Cap
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Sendo assim seria necessário calcular uma imensa matriz de covariâncias para

que fosse possível obter o resultado analítico da variância do VPL. Essa

dificuldade, presente na resolução de muitos modelos analíticos reforça a

utilidade dos métodos de simulação (SALIBY, 1989) nos quais os estudos são

feitos baseados numa amostra e não em inferência a priori.

Dessa forma, os resultados do estudo proposto serão galgados prioritariamente

nos resultados da simulação computacional. Quando conveniente serão

apresentados os resultados do modelo analítico, mas apenas para o cálculo de

esperanças.

Para o estudo através da simulação serão utilizadas as séries futuras

simuladas conforme mostrado na Seção 4.4. Tendo em mãos as séries futuras

para os preços será usado o conjunto de expressões (Capítulo 3 -.2) para se

gerar séries futuras de fluxos de caixa. Esses fluxos de caixa serão trazidos a

valor presente e os 2500 VPLs assim obtidos construirão uma amostra para

que se possa inferir uma distribuição de probabilidades.
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Capítulo 7 - Resultados

A maioria dos resultados que serão apresentados e analisados nesta seção foi

obtida pelo método da simulação computacional. Além da análise do caso em

si, será objetivo desta seção comparar a aderência dos resultados obtidos

através deste método com os do método analítico (no que se refere às

esperanças) bem como uma comparação de suas vantagens e desvantagens.

De início pode-se apontar uma das grandes vantagens da simulação

computacional em relação ao método analítico: através dos resultados da

simulação se consegue obter um histograma do comportamento de uma

variável aleatória quando muitas vezes a dedução analítica de sua distribuição

de probabilidades é inviável do ponto de vista prático.

O modelo proposto neste trabalho apresenta pontos de descontinuidade e

trabalha com probabilidades de distribuições LogNormais. As operações

realizadas com variáveis deste tipo são extremamente complexas e não tem

um formato previsível. Para se ter uma idéia, mesmo o problema da definição

da soma de distribuições LogNormais não é de fácil solução e é

extensivamente estudado no campo das telecomunicações. Uma aproximação

geralmente aceita é supor que a soma de distribuições LogNormais resulta em

uma LogNormal (PIRINEN, 1998, 2003, ROMEO, 2003, SLIMANE, 2001).

Essa premissa porém não se verifica neste trabalho uma vez que as funções

de variáveis aleatórias LogNormalmente distribuídas utilizadas podem assumir

valores negativos o que causa dificuldades uma vez que a distribuição

LogNormal deve assumir valores estritamente positivos.

Os resultados apresentados da Figura 7.1 à Figura 7.6 são resultados de

simulação computacional.

Pode-se verificar que a distribuição de probabilidades do VPL apresentou um

comportamento peculiar neste estudo. Quando a termelétrica encontra-se

atuando somente no mercado spot, existe uma probabilidade grande de não

remunerar o capital investido, cerca de 30%, apesar de ser possível atingir

lucros extraordinários. Com efeito neste cenário verifica-se uma probabilidade
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de cerca de 2,5% de obter-se VPLs de ordem superior a R$ 300 milhões de

reais.

Porém, a distribuição começa a se estreitar à medida que se aumenta a

participação de contratos bilaterais de venda de energia e diminui-se a

participação no mercado spot. Quando a termelétrica consegue atingir um nível

de contratação de 85%, a probabilidade de se ter VPL negativo é inferior

àquela verificada em níveis de contratação inferiores, mas em contrapartida

reduz-se a possibilidade de atingir lucros extraordinários.

Quando a térmica está 100% contratada, ela pode atuar no mercado spot para

comprar energia, a fim de honrar os contratos, quando o preço spot estiver

abaixo do seu custo de operação. Assim, o VPL da térmica é remunerado, mas

sem possibilidade de altos níveis de remuneração. Pode-se observar na Figura

7.6 que o intervalo de possíveis valores do VPL diminui.
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Figura 7.1 - Mercado Spot (0% contratada)
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Figura 7.2 - 20% contratada
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Figura 7.3 - 40% contratada
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Figura 7.4 - 60% contratada
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Figura 7.5 - 80% contratada
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Figura 7.6 - 100% contratada

A Figura 7.7 apresenta a variação do VPL Esperado por nível de contratação. À

medida que o nível de contratação aumenta o VPL esperado diminui. Pode-se

ver que neste caso as curvas representando os resultados da simulação e os

resultados do método analítico estão muito próximos, mostrando a

convergência dos dois modelos.
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Figura 7.7 - VPL esperado (MR$) x nível de contratação

A Figura 7.8 apresenta o desvio padrão do VPL por nível de contratação.

Embora a variância seja mais utilizada no campo das ciências estatísticas

como medida de dispersão (DeGROOT, 1987), será aqui utilizado o desvio

padrão por ser mais conveniente, pois a unidade de medida do desvio padrão é

a mesma da esperança (MR$). Além disso, o desvio padrão é a medida de
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risco/volatilidade mais usada no universo das finanças (GITMAN, 2002, HULL,

2002).

É possível perceber que em torno de um nível de contratação de 95% existe

um ponto onde o desvio padrão passa a crescer, ao invés de diminuir. Com

base nisso o projeto com 95% de nível de contratação aponta para o risco

mínimo.
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Figura 7.8 - Desvio padrão do VPL (MR$) x nível de contratação

Utilizando desvio padrão como medida de risco construiu-se a Figura 7.9 que

mostra como o risco varia em relação o VPL Esperado. No ponto de menor

risco (95% contratado) o VPL esperado é de R$ 72,45 M.
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Figura 7.9 - Desvio padrão do VPL (MR$) x VPL esperado (MR$)

Este Figura é particularmente interessante, pois dele conseguimos extrair a

chamada “fronteira eficiente de opções de investimento” (GITMAN, 2002,

MOTTA, 2001).

Nota-se no Figura que o trecho entre o menor VPL e o VPL de risco mínimo é

constituído de opções essencialmente desinteressantes ao investidor. Com

efeito, para qualquer opção contida neste trecho, existirá uma outra de mesmo

risco, mas com maior retorno.

Este comportamento pode ser exemplificado tomando-se, por exemplo, as

opções de nível de contratação 100% e 90%. A primeira opção oferece um VPL

esperado de 45,85 MMR$ e desvio padrão de 97,08 MMR$ enquanto que a

segunda opção oferece um VPL esperado de 99,06 MMR$ e desvio de 89,15

MMR$, ou seja a segunda opção oferece mais que o dobro do retorno com

menor risco.

CASTRO (2000) observa em sua análise que o desvio padrão é uma medida

de dispersão de estimativas do VPL em relação à média; o que de fato pode

ser verificado em DeGROOT (1987). Sendo assim, o desvio padrão é uma boa

medida de risco se a distribuição de probabilidades analisado for simétrica.

Para o caso estudado, onde não se tem distribuições simétricas, será utilizado
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o mesmo indicador utilizado por CASTRO (2000) em seu trabalho, para que se

possa reforçar a análise do risco: a probabilidade de se obter um VPL negativo.
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Figura 7.10 - Probabilidade de VPL negativo x nível de contratação

A Figura 7.10 mostra que próximo a 85% de nível de contratação a

probabilidade de obter um VPL atinge seu menor valor.

Novamente é construído um Figura para análise do comportamento do risco

em relação ao retorno. Mais uma vez, nota-se na Figura 7.11 que o trecho

entre o menor VPL e o VPL de risco mínimo é constituído de opções

essencialmente desinteressantes ao investidor. Dessa forma somente devem

ser consideradas as alternativas de investimento com níveis de contratação

iguais ou inferiores a 85%.
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Figura 7.11 - Probabilidade de VPL negativo x VPL esperado (MMR$)

Vale notar que neste caso a análise de risco baseada no desvio padrão não foi

conflituosa com a análise de risco baseada na probabilidade de VPL negativo.

Na verdade, a segunda foi mais rigorosa, restringindo, mas não invalidando as

conclusões da primeira.

As decisões finais a respeito do nível de contratação devem ainda sofrer

influencia das preferências do investidor ao risco (sua função utilidade

(DeGROOT, 1987, MOTTA, 2001)). Um investidor avesso ao risco tenderia a

escolher níveis mais altos de contratação, limitando-se a 85% enquanto que

um investidor propenso ao risco poderia chegar mesmo a operar totalmente no

mercado spot, na expectativa de obter lucros extraordinários.

7.1. Analise de Sensibilidade ao Custo de Operação

Uma das principais discussões atuais sobre investimentos em termelétricas é a

respeito do preço do gás natural. Como ressaltado anteriormente, o preço do

gás, já considerando o custo de transporte, encontra-se em US$ 4,58/MBTU.

Porém, reajustes poderão ser feitos ao longo do tempo de acordo com a

disponibilidade de gás nacional.
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Como o preço do gás natural atinge diretamente o custo de operação da usina,

é interessante avaliar o impacto de mudanças no custo de operação sobre a

remuneração e risco do projeto.

A Figura 7.1 mostra como a remuneração esperada do projeto varia em relação

ao custo de operação. Quanto maior o custo de operação, menor será a

remuneração do projeto.
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Figura 7.1 - VPL esperado (MR$) x nível de contratação x custo de operação (R$/MWh)

Para a análise de sensibilidade do risco do projeto será usada a partir de agora

a medida de probabilidade de VPL negativo, por se tratar de uma medida de

risco mais conservadora e mais precisa que o desvio padrão.

Pode-se ver perfeitamente na Figura 7.1 que o risco dos projetos com nível de

contratação mais alto é muito mais sensível a uma variação do custo de

operação.
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Figura 7.2 - Probabilidade VPL negativo x nível de contratação x custo de operação

7.2. Analise de Sensibilidade ao Preço da Energia Contratada

Encontrar o preço de contratação que remunere o capital investido é uma

tarefa difícil, principalmente devido ao ambiente de competição por contratos

de geração que as usinas geradoras estarão sujeitas. Assim, sensibilidades

sobre o preço de contratação serão importantes para avaliar o grau de

exposição e retorno sobre o investimento em termelétricas (CASTRO, 2000).

A Figura 7.1 mostra que, quando o preço de contrato estiver acima de R$

220/MWh, a remuneração do projeto crescerá com o nível de contratação.

Quando o preço do contrato estiver entre R$ 120 e R$ 220/MWh, então o

projeto apresentará remuneração decrescente e positiva, com o nível de

contratação. Se o preço estiver abaixo de R$120/MWh, então além da

remuneração ser decrescente com o nível de contratação, ela poderá atingir

valores negativos.
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Figura 7.1 - VPL esperado (MR$) x nível de contratação x preço da energia contratada.

O preço do contrato é muito importante para a definição do risco do projeto. A

Figura 7.2 mostra que preços próximos ou abaixo do custo de operação

incrementam dramaticamente o risco do projeto. Isto é explicado, porque a

remuneração do investimento estará dependente da remuneração obtida no

mercado spot. Com preços de contratos maiores, a usina fica menos exposta

ao mercado spot, tendo maior possibilidade de remunerar o investimento.

Figura 7.2 - Probabilidade VPL negativo x nível de contratação x preço da energia

contratada
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7.3. Analise de Sensibilidade à Taxa de Desconto

A taxa de desconto é utilizada para descontar os fluxos de caixa futuro do

projeto e também indica retorno esperado pelo investidor. A Figura 7.1 mostra

como se comporta o VPL esperado para cada nível de contratação, à medida

que a taxa de desconto varia. Para as taxas maiores que 25%a.a., o VPL

esperado apresenta valores negativos à medida que o nível de contratação

aproxima-se de 30%.

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nível de Contratação

E
(V
P
L)

15%

20%

25%

30%

Figura 7.1 - VPL esperado (MR$) x nível de contratação x taxa de desconto

Em relação ao risco, a taxa de desconto mostrou-se bastante sensível para

níveis de contratação acima de 40%. Para os outros intervalos a taxa não

alterou muitos os níveis risco do caso base.

Pode-se ver na Figura 7.2 que a partir de uma taxa de aproximadamente 23%

o comportamento da curva do risco em relação ao nível de contratação passa a

ser estritamente crescente.
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7.4. Analise de Sensibilidade à Vida Útil

A análise de sensibilidade à vida útil do projeto de uma termelétrica, permite

notar que os primeiros anos desempenham um papel importante. A Figura 7.1

mostra que o VPL esperado é sensível à vida útil até cerca de 16/17 anos, a

partir do qual o impacto é menor. Além disso é possível ver que até o 5º ano,

nenhum dos projetos tem expectativa de VPL positiva.
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O risco do projeto apresenta um comportamento altamente dependente da vida

útil. Observando a Figura 7.2 verifica-se que uma termelétrica atuando somente

no mercado spot, apresenta um risco menor do que uma termelétrica 90%

contratada nos treze primeiros anos de vida do projeto, depois do que esta

situação se inverte.
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7.5. Valor da Flexibilidade Operacional

Remetendo ao que foi exposto na Seção Capítulo 5 -, quando discorreu-se

sobre a abordagem das opções reais, será neste momento calculado o valor da

flexibilidade operacional de cada um dos projetos.

Sendo assim, será calculado o VPL com a opção de suspensão da operação e

o VPL sem esta opção, e então calculada a diferença. Não será considerado

nenhum tipo de incerteza sobre o fluxo de caixa deste projeto, de modo que o

VPL representa a decisão ótima de investimento.

Assim, dado o VPL com opção de suspensão temporária e o VPL sem esta

opção, então a diferença entre esses valores é utilizada para calcular o valor da

opção de suspensão temporária ou o valor de uma termelétrica se declarar

flexível.

A Figura 7.1 mostra como o valor da flexibilidade varia em relação ao nível de

contratação. Quanto mais contratado, menor será o valor da flexibilidade

operacional.
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Figura 7.1 - Valor da flexibilidade operacional (MR$) x nível de contratação
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7.6. Considerações Adicionais

Ao longo da exposição deste capítulo foi possível comprovar o poder da

simulação computacional na resolução de problemas complexos de natureza

estocástica. Porém a simulação é sujeita a alguma incerteza nos resultados

além daquelas inerentes à estocasticidade do problema. Essa incerteza

adicional é devida a qualidade da amostra (SALIBY, 1989).

Neste trabalho o método de amostragem utilizado foi o mais simples possível.

Não foi utilizado nenhum método de redução de variância como aqueles

apresentados em CHARNES (2000) e SALIBY (1989). O uso desses métodos

é capaz de melhorar substancialmente a confiabilidade dos resultados de um

estudo baseado em simulação.
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Capítulo 8 - Conclusão

Este trabalho apresentou um modelo de avaliação de projetos de usinas

termelétricas levando em consideração a flexibilidade operacional. Uma

termelétrica é considerada flexível quando parte de sua energia é

comercializada no mercado spot.

Devido à natureza essencialmente volátil do preço “spot” da energia elétrica, é

interessante que um projeto dependente desta variável seja protegido de

alguma forma. No caso de uma usina termelétrica, à medida que se aumenta a

participação de contratos bilaterais na remuneração, diminui-se a sua

exposição.

Num ambiente de grandes incertezas, como aquele apresentado pelo SEB, a

avaliação de ativos deve ser feita levando-se em consideração as

oportunidades de investimento, criadas ao longo do tempo. A Teoria das

Opções Reais é indicada para este tipo de avaliação, pois leva em conta as

decisões gerenciais, que tendem a alterar o comportamento do projeto, à

medida que as incertezas são reveladas.

Para essa avaliação foi utilizado o conceito da opção de suspensão temporária

da operação em função do preço spot da energia elétrica. A natureza

estocástica dos preços foi modelada por um método bastante utilizado na

literatura de finanças para a precificação de commodities, o modelo de

reversão à média.

Tendo esse comportamento aleatório modelado, foram feitas simulações em

que se mapeou o comportamento da operação da térmica em função do

comportamento dos preços. Este comportamento teve seu desempenho

avaliado através da remuneração esperada do projeto e de seu risco de não

remuneração. Além disso, sensibilidade em relação às principais variáveis

foram feitas. No final, o valor de se declarar flexível, ou o valor da opção de

suspensão temporária da operação, foi calculado.

Entre as principais conclusões do trabalho pode-se destacar o poder da

simulação computacional na resolução de problemas complexos de natureza
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estocástica. Um estudo analítico dependeria de uma investigação profunda

sobre a complexidade das interligações do comportamento aleatório do preço

ao longo do tempo, bem como dependeria da dedução não-trivial do resultado

de combinações de distribuições de probabilidade LogNormais.

Nesse momento, lançando mão da “força bruta” da simulação pôde-se inferir

sobre o comportamento da operação da termelétrica de forma menos

desgastante, transferindo ao computador o trabalho mais complicado.

Com respeito à proposta principal deste estudo foi possível verificar que a

contratação é uma forma eficaz de reduzir a exposição à volatilidade do

mercado spot de eletricidade. Porém, essa segurança tem um preço, pois a

possibilidade de lucros extraordinários (e conseqüentemente o valor esperado

do VPL) é diminuída conforme o nível de contratação aumenta. Quanto maior o

nível de contratação menor será o valor da opção de se declarar flexível, pois

maiores níveis de contratação significam menores exposições às incertezas do

mercado de curto prazo.

Como resultado do caso base estudado, observou-se que existe um nível de

contratação em que o risco é mínimo. Esse nível, de 85% de energia

contratada, deve ser a melhor opção para um investidor avesso ao risco.

Quanto à sensibilidade do projeto aos seus principais parâmetros, verificou-se

que o custo de operação apresentou um impacto elevado sobre a remuneração

do investimento; o preço de contratação influencia fortemente a remuneração e

o risco do projeto de investimento; a taxa de desconto influencia o valor da

remuneração e o risco do projeto, principalmente quando o nível de

contratação é superior a 40% e a taxa de retorno superior a 23%; a

remuneração é altamente sensível aos cinco primeiros anos de vida do projeto,

principalmente em baixos níveis de contratação.

8.1. Propostas para Trabalhos Futuros

A proposta deste trabalho foi propor um modelo de avaliação econômico-

financeira de uma usina térmica existente. Porém não foi possível aqui explorar



62

todas as oportunidades, tendo se concentrado esforços nos pontos que se

acreditou serem mais relevantes e imediatos.

Dessa forma, para desenvolvimento futuro, propõe-se realizar um modelo de

estudo de viabilidade econômica de termelétricas em fase de projeto muito

mais robusto e realista.

Um estudo relevante poderá considerar algumas simplificações assumidas

neste projeto, como, tempos de partida e de operação e custos associados.
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