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Resumo 

Em 2012, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 579/2012, posteriormente 
convertida na Lei 12.783/2013, que estabeleceu as diretrizes para a prorrogação das 
concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O objetivo desse 
regulamento era reduzir os encargos setoriais com foco na modicidade tarifária e 
consequente redução da conta de luz dos brasileiros. Assim, a renovação das concessões 
das usinas hidrelétricas (UHEs), bem como a assunção das UHEs por novos 
concessionários ficou condicionada a aceitação das seguintes condições: instituição do 
regime de cotas, remuneração por tarifa calculada pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica e submissão aos padrões de qualidade fixados pelo regulador. 

Contudo, atualmente o segmento de geração é remunerado por preço não existindo 
processo de revisão do mesmo o qual é livremente pactuado nos leilões de compra de 
energia. Após as regras para renovação das usinas fixadas pela MP 579/2012 criou-se um 
segmento de geração regulado cuja remuneração é baseada em tarifa, ou Receita Anual da 
Geração (RAG). A tarifa deverá considerar, dentre outros, os custos de operação e 
manutenção, encargos, tributos e pagamento pelo uso dos sistemas de transmissão ou 
distribuição e, quando houver, a parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis, 
ainda não amortizados, não depreciados ou não indenizados pelo poder concedente, e será 
revisada periodicamente na forma do contrato de concessão. 

O artigo foca em uma análise crítica da reversão dos ativos de geração hidrelétrica 
brasileiros, através de métodos de valoração de ativos de geração, de forma a garantir o 
valor justo dos investimentos não depreciados (indenizações) e de novos investimentos 
necessários, dadas as mudanças ocorridas no setor elétrico brasileiro pós MP 579/2012, 
que alterou as bases regulatórias da contratação da geração. Tal análise se baseará nas 
principais técnicas sobre a valoração de ativos, especialmente aplicados à geração 
hidrelétrica, considerando métodos de formação de preços/tarifas de geração e critérios de 
atualização monetária dos custos e preços. Estes conceitos serão analisados vis-à-vis 
àqueles descritos na reavaliação de ativos utilizados pela Empresa de Pesquisa Energética, 
conforme as nota técnica EPE-DEE-RE-092/2012-r1 e a Portaria Interministerial 580, 
publicada pelos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda. 

Palavras-chave: métodos de valoração, geração hidrelétricas, reversão de ativos, energia 
elétrica e MP 579 

Tema: 1. Gestão de recursos hídricos em contextos nacionais e transfronteiriços 
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1 INTRODUÇÃO 

No mês de setembro de 2012, foi publicada, pelo Governo Federal brasileiro, a Medida 
Provisória nº 579/2012, que estabeleceu as diretrizes para a prorrogação das concessões 
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Posteriormente, mais 
precisamente em janeiro de 2013, esta portaria foi convertida na Lei 12.783/2013 cujo 
objetivo era o de reduzir os encargos setoriais com foco na modicidade tarifária e 
consequente redução da conta de luz dos brasileiros. Dessa forma, a renovação das 
concessões das usinas hidrelétricas (UHEs), bem como a assunção das UHEs por novos 
concessionários ficou condicionada a aceitação das seguintes condições: instituição do 
regime de cotas, remuneração por tarifa calculada pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) e submissão aos padrões de qualidade fixados pelo regulador. 

Entretanto, o que tem sido praticado no segmento de geração é que este é remunerado por 
preço, não existindo processo de revisão do mesmo, o qual é livremente pactuado nos 
leilões de compra de energia. Após as regras para renovação das usinas fixadas pela 
Medida Provisória 579/2012 criou-se um segmento de geração regulado cuja remuneração é 
baseada em tarifa, ou Receita Anual da Geração (RAG). A tarifa deverá considerar, dentre 
outros, os custos de operação e manutenção, encargos, tributos e, pagamento pelo uso dos 
sistemas de transmissão ou distribuição e, quando houver, a parcela dos investimentos 
vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados, não depreciados ou não indenizados 
pelo poder concedente, e será revisada periodicamente na forma do contrato de concessão. 

Os métodos econômicos e contábeis para atualização do valor de um ativo não são 
suficientes para valorar os ativos de geração que integrarão o regime de cotas. Os métodos 
contábeis se prendem fortemente a regramentos de depreciação e/ou atualização 
monetária, que conduzem a valores distintos dos que se obteria com as forças de mercado. 
Por outro lado, busca reconhecer o retorno/amortização do capital do investidor, avaliando o 
que este tem ainda a receber. De outro lado, os métodos econômicos são variados, partindo 
de índices comparativos de valor até equações paramétricas para atualização dos 
investimentos realizados. É importante lembrar que boa parte das centrais hidrelétricas 
instaladas hoje passaram por períodos de alta inflação, e que os métodos contábeis não 
foram capazes de registrar seus custos convenientemente. 

Outro ponto importante é que, quando se trata de usinas hidrelétricas, somam-se 
dificuldades de áreas distintas: evolução dos processos industriais e da tecnologia de 
equipamentos que levaram a reduções importantes de custos; as exigências ambientais 
mudaram profundamente nos últimos quarenta anos; os custos fundiários são irreprodutíveis 
(tendo em vista a evolução social regional); as ações compensatórias passadas resultantes 
da implantação das hidrelétricas variam do total desprezo às comunidades locais até o 
paternalismo exacerbado; custos absorvidos naquele momento, como eclusas, hoje não são 
reconhecidos no serviço de eletricidade; etc. A discussão científica deste tema exige uma 
profunda clareza das hipóteses e teses assumidas. 

Mas não é somente a avaliação do valor novo de reposição que estabelece o valor de um 
ativo, para fins do cálculo da indenização ao investidor proprietário. Tem-se que considerar 
a amortização do investimento realizado e quanto se remunerou deste investimento. Este 
desafio exige se conhecer o histórico contábil-financeiro do ativo, o que é um grande desafio 
tendo em vista as incertezas envolvidas. 

Assim, a composição de um valor pela união de seus componentes não garantem melhor 
resultado que a estimativa agregada do mesmo. 

É primordial que a regulação do regime de cotas garanta que as usinas e seus serviços de 
geração sejam valorados adequadamente, de forma que garanta o equilíbrio com 
indenizações e remunerações justas para os agentes de geração e, ao mesmo tempo, que 
promova tarifas justas aos consumidores de energia. 



 

2 METODOLOGIAS DE VALORAÇÃO DE ATIVOS 

2.1 Introdução 

A avaliação ou valoração de empresa é um processo que busca apresentar o valor justo de 
quanto vale a empresa ou o valor de seus ativos, considerando certo risco. Vários métodos 
são difundidos para estabelecer o valor da empresa sendo a aplicação dependente da 
necessidade de maior ou menor disponibilidade de dados, da limitação de tempo de análise 
e alguns conceitos estatísticos. 

 

2.2 Fundamentos da valoração dos ativos 

Os métodos de valoração de empresas podem ser classificados com relação aos valores de 
entrada ou com relação aos valores de saída (Diehl, 2010). Sendo esta a classificação mais 
ampla encontrada na pesquisa dos métodos de valoração, é considerada como referência 
para organização do trabalho. Desta forma os métodos são: 

 Valor de entrada: valor obtido no mercado de aquisição dos ativos 
 Custo histórico (M1) 
 Custo histórico corrigido (M2) 
 Custo corrente de reposição (M3) 
 Custo corrente de reposição corrigido (M4) 
 Custo futuro de reposição descontado (M5) 

 Valor de saída: valor que o mercado pagaria pelo ativo 
 Valor líquido realizável (M6) 
 Valor de liquidação (M7) 
 Equivalente de caixa corrente (M8) 
 Valor presente do fluxo de benefícios futuros 

 Fluxo de caixa descontado (M9) 
 Avaliação relativa (múltiplos) (M10) 
 Avaliação de direitos contingentes (opções) (M11) 

 

2.3 Valores de Entrada 

Os valores de entrada são aqueles obtidos do mercado no momento da aquisição do ativo. 
Identificam-se os valores de entrada como os valores lançados na contabilidade na data de 
aquisição e correspondem ao preço pago pelo ativo. 

 

2.3.1. Custo Histórico (M1) 

Conforme citado em Diehl (2010), o Custo Histórico é um conceito estático de avaliação que 
não considera os efeitos da variação nos níveis de preços, mas representa o empenho 
financeiro realizado apenas no momento da aquisição do ativo. São os valores lançados na 
contabilidade depreciados com o tempo. 

O custo histórico também conhecido por valor de livro, do termo “book value”, corresponde 
ao valor obtido diretamente da contabilidade da empresa. É o valor histórico depreciado, no 
geral pelo método linear. Não há nenhuma correção do valor do ativo no tempo. 

Vantagens: este método é de simples verificação, uma vez que expressa o valor de 
aquisição pago pelo ativo. Seus valores são obtidos da contabilidade. 

Desvantagens: o valor econômico do ativo só pode ser representado pelo valor pago por 
ele na data de aquisição. Desconsidera a variação do poder aquisitivo da moeda. 



Referindo-se ao setor elétrico, o valor histórico é o valor de mercado em uso (VMU), desde 
que não tenham ocorrido correções monetárias ou de mercado do valor de compra do ativo. 

 

2.3.2 Custo Histórico Corrigido (M2) 

O Custo Histórico Corrigido é um método que incorpora a correção da variação do valor 
econômico do ativo no seu valor de reposição através do uso de indicadores econômicos 
oficiais. São os valores lançados na contabilidade corrigidos através de indicadores oficiais. 

Vantagens: este método permite a comparação do valor do ativo em diferentes períodos. 
Corrige o valor do ativo tornando-o mais atualizado. 

Desvantagens: pode haver dúvidas sobre qual indicador utilizar. 

Durante certos períodos a legislação permitiu a atualização monetária dos valores históricos. 
No setor elétrico este efeito ainda se faz presente nos ativos de maior vida útil regulatória. 

 

2.3.3. Custos Correntes de Reposição (M3) 

O custo corrente representa o valor de mercado de um ativo em uso, no estado em que se 
encontra. Sua aplicação está mais relacionada com a reposição do ativo. Representa o 
preço de mercado que poderia ser pedido para o ativo ou seu equivalente. Sua definição por 
Iudícibus (1997) corresponderia à somatória dos custos correntes dos insumos contidos em 
um bem igual ao original, descontada a depreciação. O custo corrente é o que determina o 
termo “Fair Value”, ou seja, valor justo. 

Vantagens: apropriado para valoração de ativos na gestão interna de empresas. Pode ser 
usado quando se tem a intenção de vender um bem para comprar outro novo e atualizado. 

Desvantagens: pode trazer dúvidas quanto à reposição, sendo a substituição por um bem 
usado no mesmo estado ou por um bem novo reformulado. O avanço tecnológico, na 
maioria das vezes não permite comparação com o mesmo produto já lançado e utilizado 
pelo mercado. Há certa subjetividade na obtenção do valor de mercado para um ativo com 
itens obsoletos. 

No setor elétrico o valor corrente de reposição está relacionado ao Valor Novo de Reposição 
(VNR) e ao Valor de Mercado em Uso (VMU), largamente empregados nas revisões 
tarifárias da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 

 Valor Novo de Reposição (VNR): Refere-se ao valor do bem novo, idêntico ou similar 
ao avaliado, obtido a partir do banco de preços da concessionária, ou do banco de 
preços referenciais, quando homologado, ou do custo contábil atualizado. 

 Valor de Mercado em Uso (VMU): É definido como o Valor Novo de Reposição - 
VNR deduzido da parcela de depreciação, a qual deve respeitar sempre os 
percentuais de depreciação acumulada registrados na contabilidade para o bem 
considerado, a partir da data de sua imobilização. 

2.3.4. Custo Corrente de Reposição Corrigido (M4) 

O método de avaliação do custo corrente corrigido é o mais completo dos métodos, pois 
considera a variação específica do valor corrente de compra do ativo e a variação geral de 
preços através de indicadores oficiais. 

Vantagens: combina as vantagens do custo corrente de reposição com as vantagens do 
custo histórico corrigido. 

Desvantagens: o método pode perder objetividade quando considera ganho de 
produtividade e inovação tecnológica principalmente para os ativos com vida útil extensa. 



A metodologia de Banco de Preços Referenciais poderia ser enquadrada neste modelo, 
considerando que os dados de compra de ativos em diferentes épocas, devidamente 
corrigidos, seriam usados indiscriminadamente para a determinação de um preço de 
referência. Assim, para ativos de vida útil longa, a avaliação dos ganhos tecnológicos não 
seria captada, a não ser que se procedesse algum trabalho estatístico mais apurado, como 
regressões lineares. 

 

2.3.5. Custo Futuro de Reposição Descontado (M5) 

O método considera que o valor corrente do ativo não seja conhecido no presente, mas sim 
a sua expectativa no futuro. A partir deste custo futuro e da aplicação de uma taxa de 
desconto é estimado o valor atual do ativo. É a comparação entre o valor da venda no futuro 
e o custo corrente. Sua aplicação ocorre, por exemplo, na reposição de estoque. 

Este método é o valor presente do capital a ser investido num horizonte de estudo para 
manter o serviço prestado. 

No setor elétrico este método corresponderia a investimentos a serem feitos dentro do 
período revisional. 

 

2.4 Valores de Saída 

A valoração de ativos pelos valores de saída é utilizada quando a empresa coloca seus 
ativos a disposição de terceiros. O valor de saída refere-se ao preço de troca do ativo no 
mercado ou o valor que o mercado dispõe-se a pagar pelo ativo, também chamado de valor 
de realização. 

 

2.4.1 Valor líquido realizável (M6) 

A valoração pelo valor líquido realizável, também chamada de preço corrente de venda, é 
apropriada para a valoração atual de ativos que foram comprados ou produzidos para 
venda. O valor líquido realizável é obtido a partir do preço de venda, descontadas as 
despesas com vendas, ou seja, considera o preço de venda subtraído do custo de 
realização. 

Vantagens: pode ser comparado ao custo de oportunidade. 

Desvantagens: é mais corretamente aplicado a ativos destinados a venda. 

No setor elétrico, esta valoração dá-se quando se põe à venda componentes, 
equipamentos, sucata, etc que não tenha mais interesse, como postes, transformadores, 
medidores e cabos. 

 

2.4.2 Valores de Liquidação (M7) 

Este método de avaliação é aplicado quando a empresa é forçada a desfazer dos seus 
ativos. O uso deste tipo de avaliação ocorre quando o bem se torna obsoleto ou quando a 
empresa está em processo de ser descontinuada. 

Vantagens: é uma forma de buscar caixa rapidamente. 

Desvantagens: geralmente, a valoração ocorre a valores abaixo dos praticados no 
mercado. 

Típico em vendas de centrais térmicas desativadas, muitas vezes por impedimentos 
ambientais. 

 



2.4.3. Equivalente de Caixa Corrente (M8) 

Este modelo de avaliação parte da premissa que a empresa colocaria, de forma gradativa, 
todos os ativos para venda pelo valor de mercado. Implica-se que haja demanda do 
mercado para todos os ativos e aqueles que não tiverem um valor de mercado seriam dados 
como baixas. 

Vantagens: pode ser aplicado a ativos novos ou usados. 

Desvantagens: válido somente para ativos com aceitação do mercado. Não se aplica a 
ativos intangíveis. 

Não se vislumbra aplicação no setor elétrico. 

 

2.4.4. Valor Presente do Fluxo de Benefícios Futuros (M9, M10 e M11) 

Este método avalia o ativo pelo valor presente do fluxo de benefícios futuros que ele poderia 
gerar para a empresa. Deve descontar a capacidade de produção de benefícios já utilizada 
e considerar a capacidade remanescente ao longo do período de utilização do bem. As 
possíveis aplicações deste método incluem a avaliação por fluxo de caixa descontado (M9), 
a avaliação relativa (por múltiplos) (M10) e a avaliação de direitos contingentes (opções) 
(M11). 

Vantagens: Pode ser aplicado a qualquer tipo de ativo. 

Desvantagens: Depende da definição de taxa de oportunidade adequada. Necessita 
estimar corretamente o potencial de geração de benefícios futuros. 

O Valor Presente do Fluxo de Benefícios Futuros é o principal método utilizado no setor 
elétrico. Entretanto, ele é inaplicável quando não se tem o fluxo de caixa futuro completo: 
custos (investimentos, O&M, encargos) e benefícios (tarifa, risco de produção). 

 

3 ANÁLISE CRÍTICA DA METODOLOGIA DE VNR 

Conforme explicitado na Nota Técnica Nº EPE-DEE-RE-092/2012-r1, a metodologia de VNR 
consiste em calcular o valor de um ativo se fosse construído a preços atuais (junho de 
2012). Tal metodologia apresenta dois principais pontos de inconsistência com relação à 
sua aplicação em usinas hidrelétricas existentes ainda não integralmente depreciadas: um 
relativo ao conceito que fundamenta a metodologia e outro relativo à aplicação deste 
conceito. 

No que se refere ao conceito de valorar o ativo se fosse construído a preços atuais, deve-se 
atentar ao fato de que desta forma se toma como base uma realidade tecnológica e sócio-
produtiva completamente distinta da época em que o empreendimento foi efetivamente 
implantado. As décadas que separam os dois momentos (data de implantação e data de 
referência para o VNR) foram responsáveis por ganhos de produtividade da mão-de-obra, 
assim como evolução tecnológica dos materiais, processos e métodos construtivos, 
resultando em uma redução de custos relativos a obras civis e equipamentos. Dessa forma, 
ao valorar ativos tomando por base custos unitários e quantitativos referentes a datas mais 
recentes do que a data de implantação dos empreendimentos, inevitavelmente serão 
obtidos valores que subestimam seus custos reais incorridos à época. 

Notadamente, alguns dos elementos que ilustram as diferenças de tecnologia e processo 
construtivo ao longo das últimas décadas são abordados a seguir. 

 

  



3.1 Aspectos tecnológicos e de produtividade relativos à construção civil 

Nos últimos trinta anos os processos intervenientes nas obras civis de usinas hidroelétricas 
tiveram evoluções que impactaram de forma significativa os custos de construção destes 
empreendimentos. No presente trabalhos apresentam-se algumas destas modificações 
divididas em três grupos de atividades, a saber: projeto de engenharia, gerenciamento da 
construção e construção propriamente. 

 

3.1.1 Projeto de Engenharia Civil 

A exemplo de outras áreas, o grande fator de impacto evolutivo no processo de elaboração 
dos projetos de engenharia civil de usinas hidroelétricas no período de tempo considerado 
foi o espetacular desenvolvimento tecnológico dos equipamentos e programas de 
informática associados ao significante barateamento dos custos de hardware e software que 
contribuiu para a difusão intensa do seu uso. 

Como exemplo, pode-se citar o aprimoramento do dimensionamento de armaduras das 
estruturas de concreto e dos cálculos de estabilidade de estruturas, evitando o desperdício 
de materiais decorrente de geometrias que atendiam em excesso aos requisitos de 
segurança. Outros avanços importantes ocorreram nas áreas de modelagem geológica e 
topográfica, além da facilidade alcançada para a elaboração e manipulação de desenhos de 
engenharia. 

 

3.1.2 Planejamento e gerenciamento das obras civis 

A facilidade proporcionada por programas específicos para tais atividades foi responsável 
por um grande avanço na gestão da construção civil ao permitir, por exemplo, com enorme 
agilidade, a definição de sequências e/ou processos alternativos de construção com seus 
respectivos caminhos críticos, de forma a conduzir a seleção do planejamento ideal versus 
histogramas de utilização de mão de obra e mobilização de equipamentos. 

Estes avanços, aliados a outras facilidades geradas pelo uso de equipamentos de 
informática com seus reflexos nos planejamentos, gerenciamentos, comunicações e 
serviços de apoio se refletiram numa maior eficiência das empresas, que desembocaram em 
forte redução dos percentuais de “Benefícios e Despesas Indiretas – BDI” aplicados pelas 
construtoras sobre todos os seus custos. 

 

3.1.3 Construção 

O surgimento e/ou desenvolvimento de núcleos urbanos e a evolução do sistema viário 
representaram, respectivamente, importantes avanços no aspecto de mobilização de mão 
de obra e acesso aos sítios de obras de usinas. 

O avanço tecnológico com o decorrente aumento de produtividade e o barateamento de 
custos de aquisição ocorreram de forma generalizada nos equipamentos utilizados na 
construção civil. O citado avanço tecnológico compreende uma série de aspectos, 
destacando-se a diminuição no consumo de combustíveis utilizados nos veículos, o 
surgimentos de novos materiais, a evolução de outros e um maior domínio de 
conhecimentos científicos. 

 

3.2 Aspectos tecnológicos e de produtividade relativos a equipamentos 

O desenvolvimento do projeto e fabricação de unidades geradoras de empreendimentos 
hidrelétricos, não obstante se constituam em equipamentos convencionais, se caracteriza 
por se processar de modo contínuo e com grande rapidez. Particularmente, no tocante as 



turbinas hidráulicas, é notável o processo do seu desenvolvimento, no que refere ao 
tamanho físico e porte das unidades. 

No período de 1960 a 2000, foram implantadas no Brasil diversas usinas hidrelétricas 
utilizando turbinas e geradores considerados pioneiros, a nível internacional, tais como as 
das Usinas de Furnas, Estreito, Marimbondo, Itumbiara, Paulo Afonso IV e Itaipu. Esse 
aspecto, sem dúvida, foi determinante para a quebra de muitos recordes mundiais e 
desenvolvimento tecnológico. 

 

3.2.1 Técnicas de orçamentação de equipamentos 

No tocante aos equipamentos eletromecânicos principais e sistemas auxiliares de usinas 
hidrelétricas, em decorrência da complexidade envolvida, a definição do seu custo, para fins 
de orçamentação, é realizada em função dos seus parâmetros mínimos que permitem 
estimar o seu custo aproximado. Para tal, são adotados modelos simplificados que se 
baseiam em gráficos e fórmulas, desenvolvidas considerando o custo de equipamentos 
similares. 

A precisão destes modelos depende, fundamentalmente, do número de parâmetros 
disponíveis dos equipamentos / componentes. Entretanto, muitos parâmetros têm baixa 
influência ou não podem ser avaliados adequadamente tais como o aumento significativo no 
preço de matérias-primas, especificações técnicas, impostos, custos fixos de diferentes 
empresas, etc. 

A adoção dos modelos simplificados se constitui numa metodologia e numa ferramenta para 
a realização de estimativas de custos para os componentes de usinas hidrelétricas e não 
deve ter a intenção de estabelecer um preço específico, que é determinado por regras de 
mercado e estratégias de encargos e métodos. 

 

3.2.2 Análise da metodologia de VNR da EPE aplicada a Equipamentos 

No tocante aos equipamentos principais e sistemas auxiliares, a metodologia definida pela 
EPE utiliza modelos simplificados para o estabelecimento do custo dos equipamentos 
principais e sistemas associados. 

Os custos foram estabelecidos considerando 16 usinas /pequenas centrais hidrelétricas de 
referência, dotadas de unidades geradoras acionadas por turbinas Francis e de 20 
acionadas por turbinas Kaplan, implantadas a partir de 2001. Após levantamentos 
complementares, percebe-se que a usina mais antiga data de 2000, restringindo assim o 
nível de confiabilidade dos valores fornecidos pela regressão linear adotada (utilizada para a 
definição de orçamento de usinas hidrelétricas implantadas no período de 1977 a 2001). 

Outros pontos desconsiderados correspondem à quantidade de unidades geradoras e a 
localização das usinas, que resultam em custos de logística particulares à cada 
empreendimento. 

 

3.3 Custos Socioambientais 

Os custos socioambientais foram levantados pela EPE a partir dos OPEs dos Projetos 
Básicos originais das usinas e foi verificada a relevância percentual no Custo Direto Total 
dos orçamentos à época. Esta relação percentual foi então posteriormente aplicada sobre o 
novo Custo Direto Total obtido a partir do VNR da EPE. 

As próprias diferenças de tecnologia e produtividade ilustradas acima e verificadas entre as 
datas de Projeto Básico e junho de 2012 fazem com que este procedimento cause uma 
distorção muito grande com relação à natureza original dos custos. 



 

4 METODOLOGIA ALTERNATIVA 

A metodologia alternativa proposta baseia-se no conceito de custo corrente de reposição 
corrigido, apresentado na seção 2.3.4 do presente trabalho, considerando as informações 
contidas nos projetos básicos das usinas. 

Por ocasião da elaboração do Projeto Básico, é elaborado o orçamento do Empreendimento 
Hidrelétrico ou Orçamento do Projeto – OPE, que detalha o seu custo total englobando, 
custos de obras civis, equipamentos eletromecânicos principais e sistemas auxiliares, etc. 

Adicionalmente, é estabelecida a premissa de que o investimento foi realizado da maneira 
prevista e amortizado parcial ou integralmente ao longo do tempo. Dessa forma, para efeito 
de base de referência para indenização, não serão considerados atrasos, ineficiências, e 
eventuais variações de orçamento ao longo da implantação, favoráveis ou desfavoráveis, 
ocorridos por ocasião da implantação da usina. 

Considerando que o OPE apresenta uma data de referência única para todo o orçamento e 
que se deseja atualizar o orçamento para junho de 2012 visando possibilitar a comparação 
com o orçamento calculado através da metodologia da EPE, a função estatística para 
estimação do valor do ativo em diferentes datas de aquisição pode ser simplificada. Assim, a 
fórmula genérica a ser utilizada para atualização dos ativos se resume a seguir: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝐴 = f (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 ativo𝑅 ∗  
𝐼𝑃𝐸𝐴

𝐼𝑃𝐸𝑅
⁄ ) 

(1) 

Sendo: 

IPEA: valor do índice de preço específico na data presente 

IPER: valor do índice de preço específico na data de aquisição 

Valo do AtivoA: valor do ativo na data presente (junho de 2012) 

Valor do AtivoR: valor do ativo na data de aquisição (data de referência do OPE do 

Projeto Básico de cada usina) 

O primeiro passo da metodologia alternativa de orçamentação consiste na seleção de uma 
amostra de usinas a serem avaliadas, de forma a abranger diferentes características 
técnicas de usinas hidrelétricas, tanto sob a ótica da construção civil quanto de 
equipamentos.  

A partir da definição das usinas, faz-se uma análise detalhada dos OPEs de seus Projetos 
Básicos, resultando na classificação, com base em critérios técnicos de engenharia, dos 
diversos itens que compõem as contas do OPE em agrupamentos que compartilham 
naturezas de custos semelhantes entre si. 

Estes agrupamentos permitem que seja utilizada uma cesta de índices (ex: índices de 
preços de insumos, mão-de-obra e equipamentos) única para todos os seus itens. A 
composição das cestas foi definida considerando a estrutura de custos de cada um dos 
componentes de cada agrupamento, objetivando a maior fidelidade possível às suas 
características. 

Uma vez definidos os agrupamentos de itens do OPE e suas respectivas cestas de índices 
de atualização, os valores são então atualizados da data de referência do OPE da usina 
para a data de referência definida pela EPE para cálculo do VNR (junho de 2012), de forma 
a possibilitar uma análise comparativa com os resultados obtidos pela EPE. 

 

  



5 METODOLOGIA DE ORÇAMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA / BENCHMARK 

Visando estabelecer uma referência para comparação entre os valores calculados pela 
metodologia de VNR da EPE e pela metodologia alternativa apresentada nos itens 
anteriores, também foi realizada a atualização dos valores declarados no OPE do Projeto 
Básico pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.  

 

6 COMPARAÇÃO DAS METODOLOGIAS E CONCLUSÕES 

Com base na análise crítica da metodologia da EPE e nas considerações e alternativas 
propostas nos itens 4 e 5, foram calculados os valores atualizados dos ativos iniciais para 
três usinas: UHE I, UHE II e UHE III - implantadas nos anos de 1987, 1983 e 1977, 
respectivamente. 

Quadro 1. Comparativo de resultados 

Diferença Percentual em relação à Metodologia de 

Referência 
UHE I UHE II UHE III 

Metodologia de Referência - Atualização por IPCA 0% 0% 0% 

Metodologia Alternativa – Atualiz. por cestas de índices +11,3% +16,7% +45,4% 

Metodologia de VNR - Calculado pela EPE -62,3% -25,5% -18,7% 

 

Pode-se verificar pela comparação dos orçamentos atualizados pelos índices econômicos 
com os orçamentos calculados pela metodologia do VNR da EPE, que existe uma 
discrepância considerável, justificada pelos níveis inferiores de tecnologias construtivas e de 
produtividade quando da elaboração do Projeto Básico das usinas em relação à realidade 
atual. 

As usinas em referência foram implantadas num cenário bastante distinto do atual, 
comprometendo a utilização do VNR para fins de extrapolação dos valores para fins de 
orçamentação. 

Verifica-se ainda que, mesmo considerando apenas a correção monetária do investimento, o 
impacto da diferença de produtividade e das tecnologias construtivas se torna bastante 
evidente nos orçamentos na medida em que o intervalo entre a implantação e a data de 
referência para atualização aumenta. 
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