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RESUMO 

 
 
 
 
Com a reestruturação do setor elétrico brasileiro, iniciada na década de 90, as atividades desse 

mercado foram divididas em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. 

No setor de transmissão, monopólio natural do Estado, foram estabelecidas regras para sua 

regulamentação tendo como um dos objetivos principais a expansão do segmento através da 

participação da iniciativa privada. O trabalho orienta-se pelo atual ambiente de interesse na 

expansão deste setor no Brasil. Objetiva analisar a repercussão dessa expansão nas empresas 

de transmissão, a partir da implantação dos leilões de transmissão, buscando identificar a 

participação dos novos agentes e a dimensão da participação estatal. Contextualiza o setor 

elétrico brasileiro, evidenciando os agentes do novo modelo e a caracterização dos prestadores 

do serviço de transmissão. Destaca os mecanismos de leilões, que têm sido a principal forma 

utilizada na concessão dos serviços de transmissão, entre os vários agentes participantes desse 

mercado, apresentando modalidades e formatos que vêm sendo utilizados, com os resultados 

verificados nesses processos. Expõe os determinantes do novo modelo do setor elétrico que 

configuraram o acesso aos agentes privados e a menor participação estatal. Apresenta os 

resultados dos processos licitatórios, a participação de empresas estrangeiras e a formação de 

consórcios nesta área de negócios. Discute, finalmente, o quadro que se apresenta hoje, em 

relação ao quantitativo de empresas e a dinâmica da expansão, em quilômetros de linhas de 

transmissão, comparativamente àquele que se configurava antes dos leilões.  

 
 

Palavras-chave:  leilões de transmissão, novo modelo do setor elétrico, participação estatal, 
agentes privados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
   

                                            

 

 

ABSTRACT 
 
 

 
Since the re-structuration of the Brazilian electric sector, witch began in the 90’s, the 

activities of this market were divided into generation, transmission, distribution and 

commercialization of energy. In transmission sector, natural monopoly of the State, some 

rules were established for regulation having as one of the principals objectives the expansion 

of the segment through the participation of the private initiative. The project walks through 

the actual environmental of expansion interest of transmission sector in Brazil. One of the 

objectives of this dissertation is to analyse the repercussion of this expansion in the 

transmission companies, since the implementation of the transmission auctions, looking for 

identify the participations of new agents and the dimension of the State participation. 

Brazilian electric sector is contextualized, evidencing the agents of the new model and the 

characteristics of the services renders of transmission. The text emphasizes the mechanisms of 

auctions, the principal way utilized to concede transmission services between the participants 

of this market. In this way, many modalities and formats of auctions that are been utilized, as 

well as the results verified in those processes, are presented.  This dissertation exposes the 

determinants of the new electric sector model which permitted the access of private agents 

and less state participation. The results of the bid process, the participation of foreign 

companies and the building of associations in this market are presented. Finally, the project 

discuss the actual scenery related to the quantity of companies and the dynamic of expansion, 

in kilometres of transmission lines, comparing to the one before the auctions. 

 
 
 
 
Key words:  transmission auctions, new electric sector model, State participation, private 
agents 
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1    Introdução 

 
 

Sendo a matriz de geração brasileira fundamentalmente hidroelétrica, os locais de 

produção da energia, via de regra, estão bem distantes dos pontos de consumo. Essa 

característica, tão peculiar em relação a outros países, possui implicações importantes em 

relação ao transporte dessa energia. Nessas circunstâncias, para conectar o produtor de 

energia ao consumidor é necessária a instalação de linhas de transmissão de grande extensão e 

capacidade de transporte. Some-se ainda o fato de que para garantir a confiabilidade e 

continuidade dos serviços essas linhas devem ser interligadas e até sobre-dimensionadas. 

O sistema de transmissão de energia elétrica do país pode ser dividido em Sistema 

Isolado, localizado em regiões de difícil acesso, e em Sistema Interligado Nacional – SIN. 

Este último é composto de quatro grandes subsistemas regionais: 

 

1. Subsistema Sul 

2. Subsistema Sudeste/Centro-Oeste 

3. Subsistema Norte  

4. Subsistema Nordeste 

 
Os subsistemas regionais nasceram separados uns dos outros, mas foram se 

integrando ao longo do tempo. O sistema isolado, por sua vez, é composto por diversos 

subsistemas que abastecem regiões nos Estados do Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, 

Amapá e Pará e outras áreas isoladas do país. Ele ocupa 45% do território nacional e 

corresponde a 3% da energia consumida do país. Essa particularidade, de possuir sistemas 

isolados e subsistemas regionais, num território tão extenso, obriga o país a uma estratégia 

planejada de integração energética no sentido de otimizar o desempenho do sistema e não 

permitir que determinadas regiões sofram com o isolamento. 

Segundo KEGLER (2001,p.32),  

 

“é importante que seja implementado e seguido um 
planejamento da expansão da transmissão que viabilize obras 
que permitam um maior intercâmbio entre regiões, obras que 
aumentem a capacidade de transmissão entre bacias 
hidrográficas. As obras de transmissão são necessárias para a 
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plena integração de usinas hidrelétricas e termelétricas, visando 
o escoamento de grandes blocos de energia para o atendimento 
aos grandes centros de carga”. 

 

 
 

O Governo brasileiro optou por interligar os subsistemas e reduzir o máximo 

possível a abrangência do Sistema Isolado. Por este motivo os investimentos na transmissão 

de energia têm se intensificado nos últimos anos, de forma que já em 2006 o país possuía 

aproximadamente 80.000 km de linhas de transmissão, prevendo uma expansão de mais 

40.000 km até 2012. A rede básica1 de transmissão do Sistema Interligado Nacional teve um 

crescimento só no triênio 2002-2005 de 10.500 km de linhas adicionais (ANEEL,2007). 

A expansão do sistema de transmissão vem favorecendo a um melhor desempenho 

na operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), com o aumento da capacidade de 

transferência de energia entre submercados, redução do número e da duração de interrupções, 

e melhoria sensível em áreas que apresentavam problemas quase crônicos2. Esta expansão tem 

atraído diversas empresas para este tipo de negócio. 

Até 1999, ainda na vigência do modelo antigo do setor elétrico, a tarifa de 

suprimento, cobrada pelas geradoras de energia elétrica, remunerava tanto os custos com a 

geração propriamente dita como os custos com a transmissão. Segundo D’ANGELO 

(2005,p.14), 

 

 

“as linhas de transmissão eram propriedade da própria 
usina geradora, que realizava as construções segundo as 
necessidades de interligação com seus mercados 
consumidores e obtinha remuneração conforme o custo do 
empreendimento. “ 
 
 

A partir de 1999 adotou-se a concepção de remunerar explicitamente o serviço de 

transporte da energia elétrica. A transmissão passou a ser, então, um segmento de negócio. A 

                                                 
1 Rede Básica são as instalações de transmissão pertencentes ao Sistema Interligado Nacional, identificadas 
segundo regras e condições estabelecidas pela ANEEL. 
2 A exemplo de  sistemas radiais com elevada freqüência de desligamentos devido a ausência de diversidade de 
circuitos para atendimento a determinadas cargas ou áreas. 
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nova abordagem atraiu investimentos neste segmento, e deu nova dinâmica ao negócio de 

transporte de energia. 

Neste novo modelo, as linhas de transmissão começaram a ser ofertadas por leilão 

nos quais as empresas vencedoras recebem a concessão das linhas e têm como obrigação a 

realização dos serviços de operação e sua manutenção. Nestes leilões de transmissão, as 

empresas disputam concessões para construir e operar durante trinta anos linhas de 

transmissão e subestações de energia (CASTRO E BRANDÃO, 2006). A ANEEL publica 

com antecedência edital com os dados técnicos dos lotes a serem leiloados e estabelece um 

teto para a remuneração anual das concessionárias. Esta remuneração é justamente o objeto do 

leilão: ganha a empresa que ofertar a menor remuneração, isto é, que oferecer o maior deságio 

em relação ao preço-teto. 

O novo modelo implantado para o Setor Elétrico Brasileiro tem os seguintes 

pressupostos fundamentais: 

• competição na geração e na comercialização; 

• livre acesso às redes de transmissão e distribuição e 

• regulação nos serviços de transmissão e distribuição. 

O governo, assumindo tais pressupostos, promoveu a segmentação da indústria por 

unidades de negócios, como geração, transmissão, distribuição e comercialização. As 

empresas do setor elétrico foram então, pelo menos contabilmente, separadas de acordo com 

estes segmentos relevantes. 

Este novo modelo tem resultado, no segmento de transmissão, numa participação 

mais diversificada dos diversos agentes, uma vez que as empresas estatais, detentoras do 

monopólio no modelo antigo, ficaram impedidas de participar dos leilões de transmissão, isto 

até o ano de 2003. Deste ano em diante, tem-se observado que tais empresas têm formado 

consórcios com empresas privadas, com o objetivo de disputar os leilões de transmissão, nos 

quais estão autorizadas a possuir no máximo 49% das ações do conglomerado. 

Segundo Panorama do Setor de Energia Elétrica no Brasil (2006, p.434), 

 

a expansão da rede de transmissão do Sistema Interligado 
Nacional também foi marcada pela implantação de linhas 
e subestações de importância para o atendimento dos 
mercados regionais, construídas por empresas privadas, 
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concessionárias estatais e consórcios mistos. Cumpre 
ressaltar o aumento significativo de empresas de 
transmissão organizadas para a implantação e exploração 
de empreendimentos licitados pela ANEEL. 
 

Dessa forma, a expansão do sistema de transmissão vem tendo a participação bem 

mais efetiva de capital privado, com menor participação do Estado. Esta posição encontra 

respaldo na legislação vigente e provoca uma mudança no desenho do sistema de transmissão, 

uma vez que desconcentra a titularidade das concessões das mãos do aparelho estatal. 

O fato de as empresas estatais estarem de certa forma impedidas de concorrer nos 

grandes empreendimentos de transmissão, afeta o caixa dessas empresas, pelo não 

recebimento das receitas estabelecidas nos contratos de concessão, e sugere uma tendência de 

enfraquecimento do papel de regulador de preços que essas estatais naturalmente exerceriam 

caso houvesse o fortalecimento de suas participações. Esses pontos são claramente levantados 

por LIMA (2007, p.4), quando afirma que 

 

a  visão ideológica privatizante que leva as estatais 
elétricas a ficarem cercadas por uma confederação de 
propósitos específicos em que ela própria é minoritária 
enfraquece o caixa da empresa, retira seu poder de decisão 
da sua região, reduz a necessidade da engenharia 
proprietária continuar sob o domínio das mesmas e 
conseqüentemente entrega ao setor privado o papel 
regulador de preços que o Governo Federal deve dar as 
suas empresas estatais. Por outro lado, a visão ideológica 
que defende a expansão das empresas através do controle  
acionário de seus ativos leva a um fortalecimento do caixa 
das empresas, mantém o poder de decisão na própria 
empresa e na região, aumenta a necessidade de engenharia 
proprietária dentro das próprias corporações estatais e 
conseqüentemente robustece o papel de regulador de 
preços que o Governo Federal deve manter através de suas 
empresas. 
 

Para as empresas estatais, a limitação do livre acesso aos leilões de transmissão 

significa menor possibilidade de expansão neste segmento. Apesar disso, no caso da Chesf, 

por exemplo, empresa verticalizada que explora as atividades de geração e transmissão de 

energia, a receita gerada por esta última atividade tem crescido significativamente nos últimos 

anos, em função de reajustes na remuneração do serviço. Esta particularidade leva à reflexão 
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do quão importante poderá representar, em futuro próximo, a participação desse segmento na 

expansão do setor elétrico e nos negócios das empresas atuantes no mercado de energia 

elétrica. 

A despeito das razões que levaram às práticas do novo modelo do setor, pretende-

se analisar neste trabalho as repercussões concretas da expansão do sistema de transmissão do 

setor elétrico nas empresas de transmissão, buscando identificar a participação dos novos 

agentes, a dinâmica da expansão e a dimensão da participação estatal. 

A partir da análise de dados comparativos dessas empresas no período de 1999 a 

2006, tendo como marco a implantação dos leilões de transmissão, identificam-se alguns 

resultados do novo modelo. No que se refere à expansão do setor de transmissão de energia, 

mostra-se como esta expansão está sendo diluída entre os diversos agentes, qual o tamanho da 

participação do Estado nos dias atuais em comparação ao início do processo de licitação e se 

o novo modelo tem implantado uma nova dinâmica de expansão. 

No tocante aos novos agentes evidenciam-se suas origens destes agentes, se 

nacional ou estrangeira, ou se são frutos da combinação entre essas duas vertentes. Para 

estudar a participação das empresas na expansão do sistema interligado nacional, fez-se 

necessário analisar os resultados de todos os leilões para empreendimentos de transmissão 

ocorridos até o momento da realização este trabalho. Os resultados dos leilões são definidores 

do quantitativo a ser distribuído a cada empresa na forma de concessões e em muitos casos 

define o tamanho da participação de determinado agente no mercado. 

Os dados foram obtidos através de pesquisa documental, nas informações oficiais 

emitidas pelo Ministério das Minas e Energia, Eletrobrás, ANEEL, Empresa de Pesquisa 

Energética, Operador Nacional do Sistema e sites das empresas de transmissão. Foram então 

tabulados e organizados no sentido de oferecer visibilidade às conclusões do trabalho. 

A organização dos dados, visando possibilitar a comparação desejada, se deu 

principalmente na sua separação em dois momentos distintos: 

• o primeiro determinado pelo início dos leilões de transmissão, uma vez que é 

objetivo deste trabalho estudar os efeitos dos resultados desses leilões nos 

negócios das empresas transmissoras. Neste momento é possível retratar o 

desenho do sistema de transmissão à época, sua composição e as empresas 

participantes do sistema; e 
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• o segundo momento determinado pela obtenção de dados mais recentes, 

especificamente referentes ao mês de dezembro de 2006, quando houve 

disponibilização dos relatórios gerencias das diversas empresas. 

A construção de um referencial analítico conveniente ao escopo deste trabalho foi 

desenvolvida em cinco capítulos, além desta introdução. No capítulo 2 contextualizam-se 

aspectos do setor elétrico brasileiro, dando-se ênfase ao processo de reestruturação do setor, o 

planejamento da expansão da transmissão, assim como outras características relacionadas à 

transmissão, que interferem na construção dos resultados do novo modelo. 

Após essa parte introdutória apresentam-se, no capítulo 3, as experiências 

internacionais de reestruturação do setor de energia elétrica que influenciaram o modelo 

brasileiro, os precursores internos da reforma, os caminhos seguidos que permitiram chegar 

ao estágio atual e os impactos no setor de transmissão. 

Dada a importância que detém no processo de expansão do segmento de 

transmissão, procura-se mostrar, no capítulo 4, aspectos básicos da teoria dos leilões, 

buscando-se esclarecer sua conceituação e as diversas formas existentes, e mostrando aqueles 

utilizados no segmento de transmissão de energia. 

Os resultados dos leilões de transmissão, que determinaram a expansão do setor no 

atual modelo, são mostrados e analisados no capítulo 5, enfocando principalmente a 

participação das empresas, a dinâmica da expansão e a contribuição das empresas estatais. 

Finalmente, de posse dos resultados da análise, apresentam-se, no capítulo 6, 

algumas conclusões sobre a participação das empresas públicas e privadas, sobre a 

reestruturação do setor elétrico brasileiro, sobre a pesquisa realizada e recomendações para 

futuros trabalhos. 
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2    Contextualização 

 

2.1 Reestruturação do setor elétrico e os agentes do novo modelo 

 
 

Segundo a Constituição Federal (art. 21, inciso XII) é de competência da União 

explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços e 

instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em 

articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Incumbe ao poder 

público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 

através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

A privatização de parcelas da distribuição e da geração de energia elétrica, 

empreendida pelo Governo, determinou menor presença do Estado na prestação dos serviços 

públicos de energia elétrica, quebrando monopólios e introduzindo a competição na 

comercialização de energia. 

Em todos os países onde houve reestruturação do setor elétrico, ao se instituir a 

competição foi necessário garantir o livre acesso às redes de transmissão e distribuição 

(ANEEL,2005). No Brasil não foi diferente, e com esse intuito, foi criada a Lei nº 9.074/1995, 

que dispõe: “É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso aos 

sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, 

mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios 

fixados pelo poder concedente”. Esse é um dos pilares de sustentação de um modelo em que 

existe uma multiplicidade de agentes e consumidores, e sob o qual foi construída a regulação 

que trata do livre acesso às redes de transmissão e distribuição. 

O setor elétrico brasileiro vem passando nos últimos anos por fortes 

transformações estruturais de natureza regulatória, comercial, patrimonial e operacional, 

tendo sido o principal elemento motivador destas transformações, a limitada capacidade de 

investimento do Estado (ANEEL,2005). Uma dessas mudanças foi a introdução de um 

ambiente concorrencial de comercialização de energia, bem como a participação, em 

licitações, na construção e operação de novas linhas de transmissão. 
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A lei 8.631/93, que acabou com o regime tarifário através do custo do serviço, 

iniciou a reforma da indústria de suprimento elétrico brasileira. No entanto, as condições 

legais que orientaram a reforma do setor elétrico para a introdução da concorrência no 

mercado elétrico, conforme modelo inglês, surgiram com as leis de Concessões (8.987/95) e 

de Conversão (9.074/95). 

A partir de meados da década de 90 foi instituída pela Lei no 9.427/96, a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), como agente regulador, mediador e fiscalizador do 

setor. A ANEEL é responsável pela realização de leilões de concessão de empreendimentos 

de geração e transmissão. 

Ainda na década de 90 surgiu o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 

legitimado pela Lei nº 9.648/98, e posteriormente, no ano de 2002 e na forma da Lei nº 

10.433, criou-se o Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE), órgão que veio a 

substituiu a antiga estrutura da Administradora de Serviços do Mercado Atacadista de Energia 

Elétrica (ASMAE), com a missão de contabilizar e liquidar as diferenças contratuais de 

energia no mercado de curto prazo. O ONS é responsável pela coordenação e controle da 

operação da geração e da transmissão do SIN, bem como pela administração da contratação 

das instalações de transmissão de energia elétrica.  

O novo marco regulatório traz através das leis de nº 10.847 e 10.848, de 15 de 

março de 2004, a autorização para formação de dois novos agentes institucionais e de um 

comitê no Ministério de Minas e Energia (MME): 

 

• Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, sob regulação e fiscalização da ANEEL, 

sucede o MAE e incorpora as suas atribuições, cabendo-lhe, também, viabilizar 

a comercialização de energia elétrica no SIN e registrar seus contratos. A sua 

criação está autorizada na Lei no 10.848, regulamentada pelo decreto no 5.177 

de 12 de agosto de 2004; 

• Empresa de Pesquisa Energética (EPE): empresa pública federal, vinculada ao 

MME, constituída pela Lei no 10.847, e que conforme o artigo 2o desta lei, 

“tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a 

subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, 



  17 
   

                                            

petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas 

renováveis e eficiência energética, dentre outras”. Teve sua criação 

regulamentada pelo decreto no 5.184 de 16 de agosto de 2004; 

• Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE): comitê sob coordenação 

direta do MME, teve sua constituição autorizada pela Lei no 10.848/04, que 

segundo esta, tem “a função precípua de acompanhar e avaliar 

permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético 

em todo território nacional”, ou seja, entre outras atividades, acompanha o 

desenvolvimento da geração, transmissão, distribuição, comercialização, 

importação e exportação de energia elétrica, gás natural e petróleo e seus 

derivados. O CMSE foi constituído pelo decreto no 5.175 de 9 de agosto de 

2004. 

 

 

2.2  Expansão do sistema de transmissão 

A expansão da transmissão, no novo contexto setorial, deve ser estabelecida de 

forma a garantir que os agentes de mercado tenham livre acesso à rede, possibilitando um 

ambiente propício para a competição na geração e na comercialização de energia elétrica. 

Desempenha, ainda, um importante e relevante papel de interligar os submercados, 

permitindo a busca na equalização dos preços da energia, por meio da minimização dos 

estrangulamentos entre os submercados, buscando a adoção de um despacho ótimo do parque 

gerador. 

O Programa de Expansão da Transmissão– PET é elaborado pela Empresa de 

Pesquisa Energética- EPE, em conjunto com as empresas, através de Grupos de Estudos de 

Transmissão Regionais. As instalações de transmissão para expansão da Rede Básica visam 

garantir as condições de atendimento aos mercados e os intercâmbios entre as regiões, 

constituindo estas instalações de transmissão o PET. 

O Plano de Ampliações e Reforços - PAR, elaborado pelo Operador Nacional do 

Sistema Elétrico, tem por objetivo apresentar a visão do ONS sobre as ampliações e reforços 

da Rede Básica, necessárias para preservar a segurança e o desempenho da rede, garantir o 
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funcionamento pleno do mercado de energia elétrica e possibilitar o livre acesso a todos os 

interessados em atuar na CCEE. 

Conduzido pelo Ministério de Minas e Energia - MME, o PAR e o PET são 

consolidados, resultando num conjunto de empreendimentos de transmissão necessário para o 

atendimento da geração e da carga do SIN, e para o adequado desempenho do sistema no 

período considerado e indicam as linhas de transmissão e subestações necessárias para a 

adequada prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica pela Rede Básica (RB) do 

Sistema Interligado Nacional (SIN) 

Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) elaborar os editais de 

licitação de concessões de instalações de transmissão da Rede Básica do Sistema Interligado 

Nacional – SIN, para atendimento ao Programa de Expansão da Transmissão e ao Plano de 

Ampliação e Reforços. 

 

2.3 Os leilões de transmissão e os contratos de concessão 

 

Segundo a ANEEL, foram licitados e contratados de 1999 até outubro de 2007, 

19,7 mil quilômetros de linhas de transmissão nas tensões de 230, 345, 440 e 500 kV, 

algumas delas associadas a elementos de transformação, num total de 17,5 mil MVA e/ou 

elementos de compensação reativa , num total de 19,3 mil MVAR, importando em 

investimentos que montam R$ 13,3 bilhões, cujo montante total já deverão estar realizados até 

2009. 

Pelas informações disponíveis em seu site (outubro 2007), a ANEEL está 

elaborando para os anos de 2007/2008, os editais de licitação, na modalidade de leilão, de 14 

novas linhas de transmissão somando uma extensão aproximada de 4.258 quilômetros, que 

deverá requerer um volume de investimento da ordem de R$ 4,9 bilhões. Essas novas linhas 

contribuirão para a interligação elétrica e energética das regiões Sul, Sudeste, Centro - Oeste, 

Norte e Nordeste. 

Os editais de licitação de concessões de instalações de transmissão da Rede Básica 

do Sistema Interligado Nacional, procedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

possibilitam que empresas nacionais e estrangeiras, isoladamente ou em consórcio, participem 

da disputa. Os grupos interessados precisam preencher os requisitos de pré qualificação 
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jurídica, fiscal, técnica e econômico financeira exigidos pelo edital, ou seja, é preciso 

comprovar que se encontram em dia com suas obrigações frente ao governo brasileiro, 

especialmente no que diz respeito aos tributos, e que possuem patrimônio líquido e 

capacitação técnica para construir, manter e operar as instalações, para as quais oferecerão 

proposta. 

A participação no leilão está franqueada a qualquer interessado (pessoa jurídica), 

mesmo a investidores ou empresas não atuantes no setor elétrico, caso em que deverão 

demonstrar capacidade técnica para operar e manter o empreendimento, mediante 

apresentação de responsável técnico qualificado.  Os participantes deverão ser previamente 

qualificados nos termos do edital de licitação, devendo constituir, se vencedores, sociedade de 

propósito específico para explorarem a concessão, caso não sejam titulares de concessão de 

transmissão. 

Os contratos de concessão assinados entre a ANEEL e as empresas prestadoras dos 

serviços de transmissão e distribuição de energia estabelecem regras a respeito de tarifa, 

regularidade, continuidade, segurança, atualidade e qualidade dos serviços e do atendimento 

prestado aos consumidores. Os contratos também definem as penalidades para os casos em 

que a fiscalização da ANEEL constatar irregularidades. 

A concessão para operar o sistema de transmissão é firmada em contrato com 

duração de 30 anos. As cláusulas estabelecem que, quanto mais eficiente as empresas forem 

na manutenção e na operação das instalações de transmissão, evitando desligamentos por 

qualquer razão, melhor será a sua receita. 

 
 
2.4 Caracterização dos prestadores de serviço público de transmissão 

A prestação de serviço público de transmissão (Rede Básica) se dá apenas 

mediante concessão. Diferentemente da concessionária de distribuição, que explora o serviço 

em uma determinada área, a concessão de transmissão é dada para cada nova instalação 

agregada ao sistema.( Lei nº 9.074/1995, art. 17,§ 1º) 

A outorga da concessão de transmissão, sempre precedida de licitação, induz a 

competição na entrada, ganhando o direito de explorar o serviço o empreendedor que se 

dispuser a prestá-lo pela menor receita permitida, homologada no contrato de concessão. 

Constitui obrigação constante dos editais de licitação a disponibilização das instalações de 
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transmissão à operação integrada do sistema elétrico interligado, sob a supervisão e 

coordenação do ONS. 

Todos os equipamentos dos sistemas de transmissão estão submetidos ao controle 

de qualidade disciplinado nas normas técnicas e nos regulamentos e procedimentos de rede 

aprovados pela ANEEL, tendo como contrapartida a receita auferida pelas concessionárias. 

Para o caso das concessões de transmissão, as instalações integrantes da Rede Básica 

respondem, diretamente, pela sua disponibilidade, sendo que a eventual saída de operação 

resulta em desconto na receita estabelecida, já que é dada à concessionária a liberdade para 

elaboração do projeto das instalações. 

As empresas de transmissão que atuam na Rede Básica operam a maioria das 

linhas de transmissão em tensão igual ou superior a 230kV. No Brasil existem hoje cerca de 

50 transmissoras, sendo que a maioria delas entrou no segmento após a reestruturação do 

setor. 

 

2.5  Definição das receitas anuais permitidas 

 

A receita anual permitida (RAP) corresponde ao pagamento recebido pelas 

concessionárias de transmissão pela disponibilização de suas instalações, integrantes da Rede 

Básica ou das Demais Instalações de Transmissão – DIT´s, para prestação do serviço público 

de transmissão de energia elétrica. Como as concessões de transmissão são obtidas mediante 

processo licitatório, em regime de concorrência, a RAP fixada pela ANEEL para esses casos 

refere-se ao preço máximo – ou receita teto – dos leilões de transmissão. As adições às 

concessões existentes, referentes ao aumento da capacidade de linhas de transmissão ou 

subestações em operação, são obtidas por meio de autorização específica, com o 

correspondente estabelecimento da parcela adicional da RAP. 

Em ambas situações – receita-teto ou parcela adicional – os critérios e parâmetros 

observados pela ANEEL para o cálculo da RAP são os mesmos: 

• Investimentos compostos por custos-padrão dos equipamentos associados; 

• Taxa média de depreciação ponderada por cada tipo de equipamento; 

• Custos padronizados de operação e manutenção, correspondentes a um 

percentual do investimento; 
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• Custo de capital próprio e de terceiros, obtidos por modelos CAPM (Capital 

Asset Princing Model) e WACC (Weighted Average Cost of Capital); 

• Estrutura ótima de capital para o negócio-transmissão; 

• Tributos e encargos, de acordo com a legislação. 

A partir desses dados, pelo método de fluxo de caixa descontado, calcula-se a série 

de pagamentos anuais que, em um período de 30 anos, amortiza os investimentos associados. 

Buscando contribuir com a modicidade tarifária, a série é ajustada para que os pagamentos 

anuais reduzam-se à metade a partir do décimo sexto ano. 

No caso de concessão de transmissão para empreendimentos já construídos (linhas 

antigas de Cemig, Chesf, Furnas, etc.) houve prévio levantamento dos ativos de transmissão 

de cada agente e posterior cálculo de uma receita anual que pudesse remunerar esses ativos. 

Para esses agentes foi concedida concessão de transmissão de mais 20 anos. 
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3     Referencial teórico 

 
 

3.1  Precursores da reforma no setor elétrico brasileiro 

 

Na década de 70 a economia brasileira sofreu um processo de endividamento 

externo devido, principalmente, a crescente estatização dos recursos externos diretos obtidos 

junto ao sistema financeiro internacional. De acordo com SILVA (2006), esse endividamento 

foi utilizado pelo regime militar com a intenção de transformar o Brasil numa nação-potência 

mantendo os altos níveis de crescimento do PIB prevalecentes no período do “milagre 

econômico”.  

O problema da dívida assumiu dimensões preocupantes após o segundo choque do 

petróleo e o primeiro dos juros. Devido ao declínio das inversões privadas brasileiras 

decorrentes do primeiro choque do petróleo e do posterior aumento das taxas de juros, 

utilizou-se vários dispositivos institucionais para tornar atraente, a credores e devedores 

privados, tomarem empréstimos externos, e com isso possibilitar o financiamento dos déficits 

em transações correntes. O governo, de modo geral, estimulou empresas financeiras e não-

financeiras a depositarem no Banco Central do Brasil as moedas estrangeiras adquiridas, 

dando-lhes em troca proteção cambial. 

O processo de estatização da dívida externa acentuou-se na década de 80 devido à 

particular conjuntura da economia brasileira e do mercado financeiro internacional. A política 

recessiva do início da década agravou ainda mais o quadro econômico-financeiro das estatais 

e a imagem do setor público como um todo.   

Assim, ao longo dos anos 80, os fluxos de investimentos mudaram de sentido, em 

especial no Brasil. As subidas das taxas de juros no mercado externo que implicaram em uma 

larga saída de capital, interromperam o processo de crescimento bancado às custas de uma 

elevada dívida externa. As vias de obtenção do capital externo tornaram-se estreitas, 

apresentando dificuldades no financiamento das importações e pagamento da dívida. A 

conjunção de efeitos perversos reduz a credibilidade do Estado, o que se atesta pelo aumento 
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dos juros no mercado interno. No nível externo, o déficit público impede a obtenção de 

divisas estrangeiras e no nível interno pressiona a inflação. 

O setor energético teve então relevante importância na condução das políticas 

executadas quando da crise da dívida servindo de atrativo para os recursos externos e de eixo 

funcional das políticas antiinflacionárias praticadas, centradas no controle e prática de tarifas 

abaixo do valor do mercado internacional.  

Neste contexto, observavam-se dois fenômenos como conseqüência: o 

endividamento crescente das empresas de energia por causa da diminuição de suas receitas e a 

maior utilização de energia nos processos produtivos, que se tornam ou intensivos ou 

ineficientes (VILLELA, 1996). 

O endividamento crescente das empresas resultou da forma como foram 

conduzidas as empresas do setor que, na tentativa de superação da crise, foram submetidas a 

um grande endividamento, devido às diferenças tarifárias praticadas, que lhes imputaram uma 

redução de suas receitas. O aumento do uso da energia ocorreu devido à expansão de seu uso, 

estimulado pelas políticas de Estado que eram favoráveis à expansão da exportação, detentora 

dos insumos intensivos. Esta prática resultou em um crescimento da demanda de energia 

independentemente do crescimento econômico.  

Os efeitos das saídas político-econômicas executadas pelos gestores do Estado 

brasileiro foram sentidos de forma diferenciadas no setor petrolífero e elétrico. A esse respeito 

vale ressaltar que a nacionalização da indústria de refino (petróleo importado e produção 

nacional) e a criação do Conselho Nacional do Petróleo (CNP) em 1938, juntamente com a 

criação, em 1948, do Centro de Estudos do Petróleo precederam o monopólio estatal, 

consagrado legalmente com a criação da Petrobrás (Petróleo Brasileiro S.A.) em outubro de 

1953. Em 1962, foi criada a Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobrás. Juntas as estatais 

demarcaram a consolidação da participação estatal no setor energético brasileiro.  

A Eletrobrás foi estabelecida para ser um agente de alcance das metas definidas no 

antigo Plano Nacional de Eletrificação – PNE de 1954, cujo objetivo primordial era a 

integração técnica e econômica do sistema elétrico. Com a “holding”, muito rapidamente, a 

produção e a distribuição foram monopolizadas com intervenção direta do Estado. A 

Eletrobrás foi constituída sob um quadro institucional e uma estrutura produtiva precedente, 

cuja presença do capital estrangeiro era alta.  



  24 
   

                                            

As diferenças nas orientações de estruturação dos setores elétrico e petrolífero 

fizeram com que as estatais Petrobrás e Eletrobrás respondessem de forma assimétrica à má 

utilização do Estado na captura de empréstimos externos, ao endividamento do setor público 

estatal e à falta de recursos para a expansão setorial, conforme descreve VILLELA (2006, p. 

112) 

 

“A Petrobrás consegue manter uma razoável capacidade de 

autofinanciamento durante os anos 80. De um lado porque a empresa 

era pouco endividada no mercado internacional, se diferenciando 

das demais empresas estatais que vêem aumentar o peso dos 

encargos da dívida em seus orçamentos”  

 

A crise sentida nos anos 80 trouxe sérias dificuldades de financiamento para a 

Eletrobrás. As políticas de controle tarifário e as tarifas subsidiadas estimularam um 

crescimento na demanda de eletricidade, o que levou o setor a investir continuamente em 

novas unidades de geração. A contenção tarifária submetida a uma fórmula de equalização, 

orientada ao subsidio de novos aproveitamentos hidroelétricos situados à distância dos centros 

de consumo, adicionada ao endividamento externo imposto pelas políticas governamentais, 

implicaram fortemente na redução da capacidade de crescimento desta empresa 

(CONTRERAS, 1990). 

As políticas públicas implementadas no Estado brasileiro nos anos 1980 

viabilizaram o estabelecimento do debate e condução da entrada de um ideário cujo teor 

central se baseia na concepção do estado mínimo, como orientação nas alternativas de 

superação da crise e gestão do Estado, já definida como metas pelos países satélites. 

Segundo SILVA (2006), a reforma por que passou o setor se fundamenta no 

discurso que se torma predominante a partir da conferência promovida pelo Institute for 

International Economics, realizada em 1989 na cidade de Washington. O “Consenso de 

Washington”, em resumo, define uma série de ações que têm como objetivo retirar do Estado 

diversas funções, até então incontestes. Para o caso dos países da América Latina, neste 

sentido, o “Consenso” apresenta algumas condições a serem cumpridas, entre elas : 

• fim das barreiras institucionais ao capital estrangeiro; 

• privatização de empresas públicas (estratégicas ou não); 
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• fim dos monopólios públicos; 

• entendimento do setor energético como produtor de uma simples commoditie, 

retirando do debate seu caráter estratégico; 

• consideração da eficiência e da competitividade na produção nacional como 

forma de incluir-se no processo de globalização. 

 

O Consenso de Washington, segundo FIORI (2001) esteve estruturado em três 

formas básicas de atuação. A primeira de ordem macroeconômica, definindo ações que 

garantisse num real programa de corte de gastos públicos e implementação de reformas 

administrativas, previdenciária e fiscais, reformas estas vistas como indispensáveis para o 

sucesso de um programa de estabilização monetária. O segundo foi de natureza 

microeconômica tendo como objetivo a desoneração do capital como forma de aumentar sua 

competitividade em um mercado globalizado, aberto e desregulado. A terceira ordenação 

esteve orientada na promoção do desmonte do modelo de industrialização seguido pela 

maioria dos países periféricos no pós-guerra. O alcance dos dois primeiros objetivos somente 

seria possível mediante um novo cenário de estratégias de desenvolvimento dos Estados 

atrasados, isso exigiria a implementação, sem restrições, das principais reformas estruturais, 

ou institucionais, inseridas na tríade: desregular, privatizar e flexibilizar. 

 

 

3.2  A abertura do setor  

Em seu relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, de 1984, o Banco Mundial 

deixa claro quais as sendas que os países pobres devem seguir. O Banco identifica a 

necessidade imediata da saída do Estado das atividades de infra-estrutura e aponta a promoção 

da concorrência nos setores de infra-estrutura como sendo o único caminho capaz de 

promover a prestação dos serviços de modo eficiente e responsável.  

 

“Os principais instrumentos de reforma para tais países (países de 

renda média, com boa capacidade) são evidentes: aplicar princípios 

comerciais, intensificar a concorrência e envolver os usuários. 

Agindo assim, aumentam-se a participação e o financiamento 
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privado e reduzem-se as atividades que permanecem a cargo do 

governo” (Banco Mundial, 1984). 

 

As diretrizes adotadas pelo Banco Mundial passam, em 1990, a compor o 

programa do governo do presidente Fernando Collor. O denominado Plano Collor incluía: 

reforma tributária, abertura às importações, redução da máquina estatal e um forte programa 

de privatizações. Entretanto, o prematuro desmantelamento do Governo Collor contribuiu 

para a não implementação do Plano Nacional de Desestatização, previsto para aquele período 

de governo. 

Com a implementação do Programa de Estabilização Monetária [Plano Real, 1994] 

no governo Itamar Franco e a garantia de sua continuidade no governo Fernando Henrique 

Cardoso, a privatização do setor energético em nível federal e estadual retorna à ordem do dia. 

Contudo a crescente dívida do setor elétrico e a sua reduzida capacidade de investimento 

tornam-se barreiras importantes para a atração de capital externo à compra das empresas deste 

setor. Como alternativa,  implementa-se uma série de medidas visando a recuperação tarifária 

e o saneamento das empresas. E ainda, toma-se medidas no sentido de estabelecer  regras que 

permitissem a participação privada no setor elétrico, e a realização de privatizações, 

destruindo assim os monopólios estatais do setor. 

 

 

3.3  Algumas experiências internacionais  que antecederam o caso brasileiro 

A experiência internacional de regulação do setor elétrico permite um melhor 

entendimento do caso brasileiro. Por essa razão, essa seção apresenta um breve histórico 

acerca dos modelos regulatórios adotados em outros países. Baseando-se, o resumo aqui 

apresentado, fundamentalmente, nos trabalhos de FITTILPALDI (2000) e LOSEKANNN 

(2003), aos quais são feitas constantes referências. 

O objetivo geral da reforma do setor elétrico ocorrida na maioria dos países, é a 

introdução da competição no setor.  Regra geral, as reformas implicaram na desverticalização 

da geração e transmissão,  na desconcentração da geração, na desverticalização da 

distribuição e comercialização e  na liberalização progressiva da comercialização, com a 
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criação de um mercado atacadista de energia. Algumas experiências são resumidamente 

relatadas nos parágrafos abaixo, com ênfase maior ao modelo inglês. 

Nos Estados Unidos, a reforma do setor de energia se caracterizou por uma 

reestruturação do setor, com alterações na regulação e no desempenho das empresas, e com 

uma redefinição do papel do estado nesse setor, sobretudo nos segmentos de monopólio 

natural (transmissão e distribuição). As reformas introduzidas visavam a implementação de 

medidas que levariam à competição, e o setor de geração foi separado funcionalmente das 

atividades de transmissão e de distribuição (monopólios naturais). Além disso, os 

consumidores passaram a ter livre acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição e 

podiam escolher livremente os seus fornecedores de energia.  

Na Argentina, a reforma do setor de energia foi basicamente motivada por uma 

grave crise por que passava o país no final da década de 80 e baseou-se no modelo inglês. O 

governo argentino promoveu a cisão das atividades de geração, transmissão e distribuição 

além da privatização de quase a totalidade das empresas atuantes, passando ele, o governo, a 

atuar como órgão regulador e disciplinador do processo operativo e funcional. As atividades 

de transmissão e de distribuição passaram a representar um serviço de transporte da energia 

elétrica, com receita regulada pelo governo. 

Não foram condições políticas ou econômicas que levaram o Chile a promover a 

reestruturação do setor elétrico. Naquele país a motivação foi criar as condições para a 

privatização do setor, buscando a eficiência competitiva. Para isso o governo procurou 

introduzir no setor de geração uma concorrência coordenada pelo órgão de regulação, além de 

permitir a participação dos consumidores no financiamento da expansão do sistema e o livre 

acesso ao sistema de transmissão e distribuição mediante pedágio. Fittipaldi observa que 

mesmo com a privatização tendo reduzido a participação do estado no setor elétrico, seu papel 

continua firme através da Comissão Nacional de Energia, órgão que regula todo o setor, 

define tarifas e executa o planejamento de expansão do sistema.  

Já as experiências de México e Colômbia estão diretamente relacionadas a 

diversos setores da economia. No caso da Colômbia, a participação do estado na economia era 

bastante significativo e a reforma do setor elétrico passava pela privatização das empresas 

geradoras objetivando reduzir o tamanho do estado. No México, o governo privatizou grande 

parte de seus ativos porém decidiu permanecer com o setor elétrico sobre sua forte influência, 
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introduzindo porém um agente de regulamentação independente e criou mecanismos de 

captação de recursos da iniciativa privada para este segmento. 

As reformas institucionais implementadas na Inglaterra e País de Gales 

caracterizam-se por seu pioneirismo, tendo se transformado em paradigma para vários países 

europeus. Nesses países, a reforma institucional foi marcada pela publicação do “White 

Paper”, em fevereiro de 1988, que implicou na desverticalização da geração, transmissão, 

distribuição e comercialização; a liberalização e desconcentração da geração; e a liberalização 

progressiva da comercialização, com a criação de um mercado atacadista de energia. 

A estrutura institucional foi formalizada através do Electricity Act, de 1989, que 

criou a figura do Director General of Electricity Supply (DEGS), com suporte técnico do 

Office of Electricity Regulation (Offer), agência de regulação setorial para eletricidade, que 

embora fosse uma agência de estado, não estava subordinado a nenhum departamento 

governamental, de modo a preservar a independência de suas ações. Entre suas atribuições 

estava assegurar que a demanda de eletricidade fosse atendida; garantir que empresas fossem 

capazes de financiar as atividades para as quais foram licenciadas; e promover competição na 

geração e comercialização de eletricidade. 

Em maio de 1999, foi constituída a figura do Director General of Electricity and 

Gas Supply, resultante da fusão dos órgãos reguladores dos setores de energia elétrica (Offer) 

e de gás natural (Office of Gás Supply - Ofgas), com o objetivo de regular os setores de 

monopólio natural (distribuição e transmissão de energia elétrica e gás natural) e promover a 

competição nas demais atividades (geração e comercialização), com a participação mais ativa 

dos órgãos de defesa da concorrência no quadro institucional britânico, de modo a contribuir 

para os objetivos de eficiência alocativa e dinâmica. No que se refere à regulação tarifária, 

tanto Inglaterra quanto o País de Gales adotaram o price-cap para as atividades de monopólio 

natural, por ser um regime de regras simples e transparente, capaz de proporcionar maior grau 

de liberdade e gestão para as empresas, além de estimular ganhos de produtividade e sua 

transferência para os consumidores. (PIRES, 1999) 

Complementarmente ao regime de price-cap, a Inglaterra também implementou o 

guaranteed standards - que cria mecanismos de compensação financeira para consumidores 

caso a distribuidora não atinja o nível de qualidade estipulado pelo regulador - e o overall 
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standards, que define padrões gerais de atendimento aos consumidores a serem seguidos pela 

concessionária. (PIRES E PICCININI,1998)  

A reforma do setor elétrico britânico também enfrentou problemas. Segundo 

LOSEKANNN (2003), ao contrário do esperado, o órgão regulador teria atuado 

constantemente para limitar o poder de mercado das firmas já estabelecidas no mercado, 

National Power e PowerGen, requerendo a contínua correção de rumo. A estrutura industrial 

de geração de energia elétrica estabelecida após a reforma não induzia a pressões competitivas 

suficientes para estimular a eficiência, o que fez com que a National Power e a PowerGen 

permanecessem como duopolistas nos primeiros anos da reforma, acarretando elevado poder 

de mercado para essas empresas. No médio prazo, entretanto, teria ocorrido entrada excessiva 

de novos agentes. Como resultado da entrada de novos geradores e, principalmente, da venda 

de ativos das empresas dominantes, a concentração da capacidade produtiva de geração teria 

se reduzido sensivelmente, com a National Power e a PowerGen reduzindo sua participação 

no mercado de 70% para apenas 25% em 2002. 

Um ponto que Losekannn destaca na série de intervenções do regulador foi a 

introdução do Novo Acordo para o Comércio de Energia (New Energy Trade Agreement – 

NETA), que substituiu o pool como ambiente para a comercialização de energia. No NETA, 

os contratos bilaterais entre geradores e comercializadores constituem a forma principal de 

negociar eletricidade. A idéia básica do modelo é conferir liberdade aos negócios de 

eletricidade – contratando com anos de antecedência, através de contratos forward ou 

mecanismos financeiros (swaps e opções) ou transacionando perto do momento da operação, 

ou ambos -, mas mantendo mecanismos de coordenação que garantam a qualidade e 

segurança do abastecimento.  

Na sua conclusão sobre a experiência de reforma do setor elétrico da Inglaterra e 

País de Gales, Losekannn aponta como principal fator o poder de mercado das empresas já 

instaladas no mercado. O preço da eletricidade não acompanhou a evolução cadente dos 

custos e para corrigir essa situação foi necessária contínua intervenção do regulador. 

No entanto, Inglaterra e o País de Gales não enfrentaram problemas de carência 

investimentos. A adição de capacidade permitiu a manutenção de margens adequadas de 

segurança do abastecimento mesmo com o fechamento representativo de plantas. A 
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disponibilidade de gás natural, a difusão da tecnologia CCGT e os contratos de longo prazo 

foram determinantes desse movimento. 

Outro aspecto destacado por Losekannn seria a força institucional (enforcement) e 

a clara definição do papel das instituições, necessário para o estabelecimento de um ambiente 

regulatório crível, condição primordial para a promoção de investimentos. 

 

3.4  O caso brasileiro 

 

3.4.1  O modelo regulatório inicialmente instituído no Brasil 

 

No Brasil, o modelo regulatório adotado apresentou muitas semelhanças ao 

modelo inglês. Existia um consenso quanto à necessidade de criação de um mercado 

atacadista, livre acesso à transmissão, fortalecimento do produtor independente, 

desverticalização do setor e liberalização progressiva de consumidores. (LORENZO, 1993). 

Essas diretrizes pautaram a reforma institucional implementada no setor elétrico brasileiro. 

Essas reformas tiveram o auxílio da consultoria internacional Coopers & Lybrand, 

contratada em 1996, com os seguintes objetivos: estruturar um modelo para o setor elétrico 

brasileiro adequado ao processo de privatizações; estruturar regras que viabilizassem o livre 

acesso a rede de transmissão para qualquer ator com atenção especial aos grandes 

consumidores; apresentar novas formas de comercialização de eletricidade entre as 

concessionárias e definir novos requisitos regulatórios para o setor. A reestruturação do setor 

elétrico visa, portanto, promover a eficiência econômica através da competição e a expansão 

por intervenção única do setor privado. 

Os pressupostos chaves da reformas implementadas no setor elétrico estiveram 

alicerçados na idéia de que a visão, tradicionalmente estabelecida neste setor como um 

serviço público, em que a existência de um mercado competitivo não contribui para o alcance 

de seus objetivos foi superada. 

O marco da abertura do setor elétrico brasileiro ao capital privado dentro do 

processo de reforma está confiado ao Plano Nacional de Desestatização (PND), Lei 8.031 de 

1990 e o Decreto 572 de 22 junho de 1992, que incluiu a venda da Ligth e ESCELSA, duas 

empresas de distribuição de energia elétrica pertencentes ao governo federal. Segundo 
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Losekannn (2003), a Escelsa e Light teriam sido vendidas sem que o órgão que regularia suas 

atuações estivesse implantado. Como conseqüência, os contratos de concessão tiveram um 

papel predominante, definindo inclusive a política tarifária. Conforme aponta Araújo (2001), 

nas privatizações dessas duas empresas, as cláusulas referentes às exigências quanto à 

qualidade e investimentos não eram muito claras e foram feitas dessa forma para estimular 

investidores face às incertezas do processo regulatório. 

Dentre as diversas modificações legais por que passou o setor elétrico brasileiro, 

merece especial atenção a lei nº 8.987, de Fevereiro, de 1995, regulamentando o artigo nº 

17.527 da Constituição Federal, e complementada pela Lei de nº 9.074, de Julho de 1995, uma 

vez que as mesmas permitiram configurar o novo modelo: estabelecendo a obrigatoriedade de 

licitação das concessões de geração, transmissão e distribuição; definindo novos critérios de 

concessão; criando a figura do produtor independente consumidores livres e garantindo o livre 

acesso aos sistemas de transmissão e distribuição. 

Com a prevista saída do Estado (no nível Federal e Estadual) do controle da cadeia 

produtiva do setor elétrico, o mesmo passa então a atuar como agente de regulação. A Lei nº 

9.427, de 26 de Dezembro de 1996, institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 

objetivando disciplinar o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica bem 

como assumir o papel de regular e fiscalizar o novo mercado estabelecido a partir da 

introdução da livre competição nos segmentos de geração e comercialização de energia 

elétrica. 

Pelo novo modelo a comercialização da energia produzida passou a ser feita pelo 

Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) – Entidade de direito privado, sem fins  

lucrativos, atuando segundo Regras do Mercado e Procedimentos do Mercado estabelecidos 

pela ANEEL, com a finalidade de viabilizar as transações de compra e venda de energia 

elétrica entre os agentes, por meio de contratos bilaterais e de um  mercado de curto prazo, 

restrito aos sistemas interligados Sul/Sudeste/Centro-Oeste e Norte/Nordeste. 

A estrutura operacional necessária ao funcionamento do Mercado Atacadista de 

Energia (MAE) prescinde de uma entidade capaz de efetuar o seu planejamento operacional, 

programação e despacho. Com este objetivo foi criado em 1998 o Operador Nacional de 

Sistema (ONS) assumindo a responsabilidade pela operação do Sistema Interligado Nacional 
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(SIN) e administração da rede básica de transmissão de energia, substituindo assim as 

atividades do Grupo Coordenador de Operação Interligada (GCOI). 

O planejamento da expansão do setor, antes executado pelo Grupo Coordenador de 

Planejamento Setorial dos Sistemas Elétricos (GCPS), coordenado pela ELETROBRAS, de 

caráter determinativo, passou a ser atribuição do Comitê Coordenador do Planejamento da 

Expansão dos Sistemas Elétricos Expansão (CCPE) agora com caráter indicativo. 

As particularidades inerentes ao sistema elétrico brasileiro levaram alguns 

especialistas do setor a diagnosticarem falhas no modelo proposto no momento seguinte a sua 

apresentação pela Coopers & Lybrand advogando que o mesmo coloca em risco a expansão 

do sistema. Para ROSA (1998,p.73)  

 

o próprio governo federal tem ciência das dificuldade de se 

introduzir um mercado concorrencial no setor elétrico brasileiro, 

único no mundo, a fazer tais reforma, com uma base 

predominantemente hidrelétrica, com otimização energética baseada 

na regularização plurianual com reservatórios de água planejados e 

interligação do sistema. 

Um outro gargalo apresentado pelo novo modelo reside no fato de que 

planejamento da expansão passou a ser indicativo. A não definição de uma obrigatoriedade na 

realização dos investimentos em expansão apresentados no planejamento indicativo, 

estabelece um cenário de incerteza. “Na nova situação não existe nenhum agente com o papel 

de equilibrar a relação oferta-demanda do sistema elétrico, pois qualquer empresa geradora só 

será responsável pelo cumprimento de seu contrato” (ROSA, 1998). 

 

 

3.4.2  A crise na expansão do sistema e a ameaça de desabastecimento 

 

O modelo de mercado implementado no setor elétrico enfrentou dificuldades em 

sua consolidação. A prometida eficiência econômica através da competição e a expansão por 

intervenção única do setor privado, presente nos pressupostos básicos da reforma, não se 

verificaram. O que se registrou foi um descompasso entre o crescimento da demanda e oferta 



  33 
   

                                            

onde se verificou que a iniciativa privada não investiu na expansão do sistema no mesmo 

ritmo do exigido pelo crescimento da demanda, manteve-se em posição de espera, alegando 

para isso, a existência de inúmeras incertezas quanto ao funcionamento do mercado, o que 

colocaria em risco a garantia do retorno dos investimentos nos níveis esperados. 

Atento a esta ausência de sincronismo, já no ano de 2000, um estudo promovido 

pelo Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais IVIG/COPPE, apontava como real e 

iminente uma crise no abastecimento, fruto de um alarmante aumento no risco de déficit, que 

passou de 5% para mais de 15%, devido a falta de investimento em geração, contrariando a 

expectativa de um fluxo de investimentos estrangeiros para a expansão do setor (ROSA, 

2000). 

A evolução do consumo e capacidade instalada do parque gerador brasileiro entre 

os anos de 1980 e 2000, registrou uma taxa de crescimento do consumo superior as taxas de 

expansão do setor, agravando-se as diferenças no início dos anos 1990 e tornado-se crítica no 

final desta mesma década. 

A crise no abastecimento do setor elétrico veio se materializar já no primeiro 

semestre de 2001, fazendo com que o governo instituísse, em março de 2001, a Câmara de 

Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), objetivando administrar os programas de ajuste da 

demanda energética, coordenar os esforços para o aumento da oferta de energia elétrica e 

propor e implementar medidas de caráter emergencial, necessárias na situação hidrológica 

vivenciada. 

Como medida emergencial a GCS instituiu um Programa de Racionamento de 

energia elétrica, procurando fazer com que todos os consumidores de energia elétrica cujo 

consumo mensal fosse situado acima de 100 kWh reduzissem seus consumos em 20%. O 

racionamento vigorou de 1º de junho de 2001 até 28 de fevereiro de 2002. 

A crise no fornecimento de energia elétrica é resultante, portanto, do processo de 

abertura do setor elétrico, motivado pelo fato de que o governo creditou à iniciativa privada a 

responsabilidade pela expansão do sistema. Neste sentido, o planejamento da expansão 

tornou-se indicativo, desobrigando os novos atores da garantia de suprimento. Paralelo a isto, 

o governo proibiu as companhias elétricas estatais de investirem por questões contábeis, uma 

vez que seus investimentos são contabilizados como despesas nos termos do acordo feito com 

o Fundo Monetário Internacional. 
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Os investimentos privados não se concretizaram, os empreendedores mantiveram-

se ‘cautelosos’ na promoção de novos investimentos no setor elétrico. Justificam suas 

‘prudências’ no entendimento de que as incertezas e riscos presentes na fase de transição 

desse novo arranjo do mercado são elevados. Por outro lado, a existência de possibilidades de 

investimentos privados no segmento de geração, adquirindo centrais já em funcionamento, o 

que minimiza os riscos presentes em novos projetos, contribuiu de forma significativa para 

que fossem proteladas as decisões de investir em novas centrais. 

Um outro agravante deste cenário de crise foi a falta de investimentos em 

transmissão. Vertia-se água no Sul por impedimento de transmissão para a região Sudeste. Em 

2000, o excedente, não aproveitado no sistema Sul, esteve estimado em 5% do consumo total 

brasileiro. As mesmas restrições ocorrem no sistema interligado Norte-Nordeste. 

Com o não comparecimento da iniciativa privada na expansão do parque gerador o 

governo Federal voltou a atuar na expansão do sistema. Através do Ministério de Minas e 

Energia, elaborou um plano emergencial para garantir o aumento no volume da geração – 

Programa Prioritário de Termelétrica (PPT), via construção de termelétricas, a maioria usando 

como combustível o gás natural. 

A Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica também tinha como tarefa 

aperfeiçoar o modelo de reforma adotado. Para isso, criou o Comitê de Revitalização do 

Modelo do Setor Elétrico, que buscou soluções para um melhor funcionamento do mercado 

preservando a filosofia inicial da reforma: a implementação da competição no âmbito da 

geração e da comercialização, e o apoio do capital privado para a expansão do sistema. 

O modelo acima, entretanto, não chegou a ser adotado em função da mudança de 

governo que apresentou uma outra proposta de reforma. O programa determinava que era 

inadiável a condução de novas alterações, pautadas em seis orientações: 

1. Extinção do Mercado Atacadista de Energia – MAE; 

2. Retomada do planejamento integrado e de caráter determinístico; 

3. Retomada do Sistema de tarifa pelo custo; 

4. Reestruturação e democratização das agências reguladoras; 

5. Estruturação do Operador Nacional de Energia como um ente de caráter 

público; e 
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6. Destinação prioritária da energia produzida por usinas hidrelétricas 

amortizadas (energia velha) ao setor público, instituições cooperativadas ou 

comunitárias. 

 

3.4.3  O  modelo atual do setor elétrico 

 

Logo após a posse do atual governo, foi criado um grupo de trabalho com a 

incumbência de formular uma nova modelagem institucional a fim de equacionar os 

problemas do setor. A proposta, publicada em julho de 2003, deu origem ao novo modelo 

para o setor, implementado através de medida provisória em dezembro do mesmo ano. Nesse 

novo arranjo (MME, 2003), a energia deixa de ser tratada como um produto para se tornar 

novamente um serviço público, onde se deve garantir a qualidade e a continuidade do 

fornecimento para toda a população a um preço módico, mas de forma a remunerar 

adequadamente os investidores para assegurar a expansão do sistema.  

O modelo é composto de dois ambientes de contratação, sendo um livre e outro 

regulado. Este último trata-se de um pool, denominado Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR), em que participam os produtores e distribuidores, possuidores de concessão de 

serviço público obtida por meio de licitação, além dos produtores independentes, incluindo os 

autoprodutores com excedentes de energia. O ACR é um ambiente de tarifa regulada, onde 

toda a contratação de energia é administrada de forma centralizada pela CCEE (Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica), instituição que absorverá as funções do extinto MAE, 

em particular a contabilização e liquidação de diferenças contratuais no curto prazo. Já no 

Ambiente de Contratação Livre (ACL), os contratos para o atendimento aos consumidores 

livres são negociados entre as partes. 

Nesta nova modelagem, mantém-se a desverticalização entre as atividades do 

setor. Somente a geração, entretanto, continua sendo considerada competitiva na medida em 

que os geradores podem vender a energia produzida para: 

• O conjunto dos distribuidores através de licitação; 

• Os consumidores individuais por meio de leilões no âmbito do CCEE; 

• A contratação regular de ajuste; 

• Os consumidores livres; 
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• Os comercializadores. 

Na verdade, a competição entre os geradores ocorrerá no momento das licitações 

promovidas pela ANEEL. Os investidores, então, apresentam propostas de preços de energia 

para as usinas incluídas na lista de projetos divulgados pelo Ministério das Minas e Energia 

(MME), escolhidas com base nos estudos da Empresa de Pesquisa de Energia (EPE), 

instituição criada para respaldar tecnicamente o MME na função de executor do planejamento 

energético. Vence o licitante que propor a menor tarifa pela energia disponível do projeto. 

Cabe ressaltar que apesar do planejamento da expansão voltar a ser determinativo, qualquer 

agente pode propor projetos alternativos para a lista de usinas que participarão da licitação. 

A operação do sistema continuará sob a responsabilidade do ONS, que coordenará 

o despacho de forma centralizada, com base em informações técnicas dadas pelos geradores e 

em estimativas de cargas feitas pelos distribuidores. Estes devem, de acordo com o novo 

modelo, contratar 100% de sua demanda para garantir a confiabilidade do suprimento de 

energia. O ONS manterá o MRE com o objetivo de otimizar a operação do sistema, onde a 

cada gerador é alocada uma quantidade de energia, calculada em função da energia 

assegurada e do despacho ótimo. No caso das hidrelétricas, a energia assegurada é atribuída 

pela ANEEL através da emissão de um certificado, enquanto que no caso das térmicas este 

valor será calculado segundo um procedimento que considera custos variáveis e a 

inflexibilidade operativa dessas usinas.  

A formação de preços no âmbito do CCEE será resultado das licitações e leilões de 

geração e transmissão, diferente do modelo anterior, onde o custo marginal de  operação de 

curto prazo determinava o preço de curto prazo da energia negociada no MAE. Este agora 

servirá de base para o cálculo do Preço de Liquidação de Diferenças (PDL), que valoram as 

diferenças contratuais liquidadas no CCEE.  

 

3.4.4  O impacto do modelo regulatório no segmento de transmissão 

Como já relatado, em diversos países no mundo ocorreram, ou vêm ocorrendo, 

mudanças significativas no setor elétrico através de um processo cuja característica principal é 

a substituição de um ambiente centralizado, cujo órgão planejador é responsável pela 

expansão do sistema, por um ambiente de mercado competitivo. No Brasil, as reformas no 

setor elétrico começaram de maneira a promover um ambiente competitivo na geração e 
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fazendo com que o papel da expansão do parque gerador esteja distribuído entre os diversos 

agentes de forma descentralizada, e no qual a iniciativa privada se torna primordial no 

processo. Por outro lado, a transmissão e a distribuição permanecem de maneira regulada por 

se caracterizarem como setores de monopólios naturais. A expansão da rede de transmissão é 

feita de forma centralizada de acordo com as obras propostas pelo governo e aprovadas pelo 

órgão regulador, respaldada pelos estudos de planejamento e pelo Operador do Sistema. 

Devido a existência do monopólio natural na transmissão o modelo exerceu forte 

regulamentação neste setor. Com o impedimento de abrir a livre competição neste setor o 

governo optou por incentivar a participação do capital privado no processo de expansão do 

sistema de transmissão, buscando desconcentrar este serviço, até então totalmente estatal. 

Para os agentes privados o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES oferece financiamento para a expansão. Já para as transmissoras estatais, 

notadamente as do grupo ELETROBRÁS, a realidade é totalmente outra, uma vez que além 

das mesmas não terem acesso às linhas de crédito acima, ainda foram impedidas de concorrer 

com a iniciativa privada nos leilões promovidos pela ANEEL, a exemplo do que ocorreu no 

leilão do dia 14.08.2002, onde as transmissoras do Grupo ELETROBRÁS foram impedidas 

de participar. 

A proibição dos investimentos em geração e em transmissão com recursos próprios 

das empresas estatais (Furnas, Chesf e Eletrobrás vêm acumulando reservas financeiras), 

como opção pela redução do papel do Estado no setor, em um quadro de indefinição da 

extensão e de investimentos do setor privado, tem resultado numa participação mais efetiva de 

novos entrantes e no surgimento de capital estrangeiro nos novos empreendimentos de 

expansão do sistema interligado nacional. 

Como o novo modelo tinha por premissa básica a privatização total do SEB, foram 

impostos critérios para evitar a predominância de empresas públicas nas novas instalações de 

transmissão. O acesso às linhas de financiamento ofertadas pelo BNDES, só é dado às 

empresas privadas atuando isoladamente ou em consórcios com controle superior a 51%. 

Como a economia brasileira apresenta deficiência estrutural no mercado de capitais para 

financiamento de longo prazo, o custo do capital é muito alto. Assim, o acesso ao BNDES 

determina uma vantagem relativa expressiva na definição dos custos do investimento. Desta 

forma, as empresas privadas nacionais ou estrangeiras participam dos leilões com uma 
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vantagem comparativa frente às empresas públicas, construtoras e detentoras das linhas e 

subestações construídas no país até 1999. 

No setor de transmissão os riscos do investidor são pequenos. Em média, as 

grandes linhas de transmissão leiloadas são construídas em cerca de 20 meses. É rápido o 

retorno do capital investido, principalmente quando se compara com os empreendimentos de 

geração, sabidamente mais complexos e demorados. Este retorno financeiro calculado está 

embutido no lance do leilão. O ganhador a curto prazo já começa a receber seu capital de 

volta, em prestações mensais garantidas por 30 anos (corrigidas pelo IPCA). 

Essas empresas podem ser financiadas diretamente pelo BNDES (desde 2003 já 

captaram cerca de R$ 5,5 bilhões); contratar a si mesmas na execução das obras e negociar 

preços; refinanciar o capital próprio investido no empreendimento (o BNDES financia cerca 

de 70%; a empresa entra com 30% - podendo obter financiamento fora do Brasil); atuar em 

bloco e, se desejarem, não operar as linhas ganhas, negociando-as. 

Já as empresas do setor elétrico estatal não têm liberdade para negociar com seus 

fornecedores de serviços e equipamentos, pois se regem pela lei de licitações. Tudo que fazem 

deve ser público e transparente. E Furnas, Eletronorte, Eletrosul e Chesf estão proibidas, pelo 

governo, de serem financiadas diretamente pelo BNDES. Se quiserem obter financiamento 

dessa instituição, devem se associar a empresas privadas na proporção de 49% para as estatais 

e 51% para as privadas. Além de não se permitir que sejam financiadas pelo BNDES, não 

podem captar dinheiro fora do país, como fazem as transnacionais. Assim, sobra às empresas 

federais apenas a possibilidade de, nos leilões, fazerem lances, em linhas pequenas. Isso se 

deve aos limites aos investimentos das estatais impostos pela participação das mesmas na 

formação do superávit primário. Pelas regras, as subsidiárias da Eletrobrás podem disputar 

lotes apenas das áreas da sua região de atuação. No entanto, essas regras são vistas com 

otimismo pelo segmento privado uma vez que conduz as estatais à parceria com agentes 

privados. Essas parcerias são interessantes dado que o know-how das estatais em operação e 

manutenção das linhas, normalmente contratados no empreendimento, facilita o 

desenvolvimento do negócio. 
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4.     A utilização dos leilões no setor de transmissão de energia 

 
 

4.1   Introdução 

 

Os leilões são instrumentos largamente utilizados pelo governo para o 

estabelecimento da competição nos processos de licitação. Devido à importância alcançada 

por tais mecanismos na implementação da política de expansão do setor elétrico, vale ressaltar 

alguns pontos relevantes sobre o assunto. 

 Leilões são mecanismos de comercialização cuja principal característica é 

estabelecer uma dinâmica de transação capaz de conduzir com rapidez a formação do preço 

de um bem de valor desconhecido. Além disso, a existência de regras claras nos leilões 

previne o comportamento desonesto entre os agentes (WOLFSTETTER, 1999).  

De acordo com o teorema das receitas equivalentes, descrito por KLEMPERER 

(2000), dados os seguintes pressupostos, os leilões produzem sempre a mesma receita 

esperada:  

• Os agentes não podem exercer poder de mercado;  

• A distribuição das informações entre os agentes é simétrica;  

• Os compradores são indiferentes ao risco;  

• O valor privado do bem a ser negociado é a mesmo para todos os compradores.  

Evidentemente, como o próprio autor destaca, as condições acima não são 

atendidas com freqüência. Isso significa que é possível se realizar diferentes configurações de 

leilão, buscando se reduzir o impacto da falta de algum pressuposto, ou se apropriar a 

imperfeição do mercado para atingir um objetivo desejado (SILVA, 2003).  

Dessa forma, os leilões podem ser diferenciados de acordo com seu formato. 

FITTIPALDI (2005) sugere uma classificação apoiada em três características dos leilões: sua 

natureza, sua forma dos lances e seu preço de fechamento. Os leilões variam, de acordo com a 

sua natureza, em:  

• Leilões de Oferta ou de Compra - um leilão pode ser organizado para a compra 

de um ou mais objetos. Nesses casos, o leilão é chamado de reverso, ou de 

leilão de compra. O leiloeiro ou os compradores determinam o(s) produto(s) 
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que eles estão dispostos a adquirir (com as suas quantidades especificadas de 

acordo com o produto). Os vendedores, por sua vez, ofertam esses produtos 

com seus preços ao leiloeiro ou aos compradores diretamente podendo existir 

um preço reserva teto acima do qual os compradores não estão dispostos a 

pagar. Vence o ofertante que lançar o menor preço. Nesse leilão os 

compradores teriam uma posição passiva no decorrer do leilão enquanto que os 

vendedores teriam uma posição ativa durante o mesmo. 

 

• Leilões de Demanda ou de Venda: Na maioria dos casos, os leilões são 

organizados por um único vendedor que deseja vender um ou mais objetos 

pelo maior preço possível. Esses leilões são chamados leilões de venda. Os 

compradores fazem lances de demanda com os seus preços fixados para os 

produtos postos à venda pelos vendedores. Vence o jogador que oferecer o 

maior preço ao leiloeiro, que representam os vendedores, ou a esses agentes 

diretamente que sempre desejam vender o produto ao maior preço possível. 

Nesse leilão pode existir também um preço de reserva que seria o mínimo 

valor que os vendedores estariam dispostos a negociar o produto. 

Diferentemente do leilão anterior, nesse tipo de leilão são os compradores que 

têm uma posição ativa enquanto que os vendedores apresentam uma posição 

passiva durante o leilão. 

 

• Leilão Duplo - vendedores e compradores fazem ofertas simultâneas podendo 

haver ou não a participação do leiloeiro. O preço de fechamento desse tipo de 

leilão é determinado no intervalo entre os lances de oferta e de demanda, de 

acordo com regras estabelecidas no início do processo. Normalmente não há 

preços de reserva nesse leilão duplo uma vez que o preço de fechamento, como 

já explicitado, estará sempre compreendido entre os preços dos vendedores e 

dos compradores. Nesse leilão, tanto os compradores quantos  os vendedores 

têm uma posição ativa no mesmo, ofertando preços e/ou quantidades 

diretamente entre si ou sob a coordenação de um leiloeiro. 
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A forma pela qual os participantes devem efetuar seus lances, por sua vez, pode 

variar em torno de:  

• Leilão Aberto - os participantes determinam seus lances de forma aberta e 

explícita, de forma que todos saibam o quanto foi estabelecido pelo 

participante em questão. A oferta é sempre conhecida, porém o ofertante pode 

ou não ser divulgado, dependendo das regras estabelecidas. Esse leilão é assim, 

um processo dinâmico. O leilão aberto pode ser de Preços Ascendentes ou 

Leilão Inglês (em que os compradores dão lances pelo produto ofertado) ou de 

Preços Descendentes (em que os vendedores dão lances para os bens 

demandados). Um caso particular de leilões de preços descendentes é o Leilão 

Holandês em que o preço decresce continuamente até que um jogador aceite 

pagar esse preço terminando assim o leilão. 

• Leilão Fechado - os lances são apresentados ao leiloeiro pelos participantes em 

envelopes fechados e ocorre com apenas uma jogada (one shot game). Vencem 

os melhores lances, quer sejam de oferta ou de demanda. Num leilão 

ascendente, a maior oferta seria a vencedora e o contrário ocorreria num leilão 

descendente. Esse leilão pode ser de primeiro-preço, onde a melhor oferta 

vence o leilão sendo pago esse valor, ou de segundopreço (ou de Vickrey), 

onde a melhor oferta leva o prêmio sendo pago o segundo melhor lance 

verificado no processo. Um tipo específico de leilão, dentro dessa 

classificação, seria o leilão onde todos pagam, mas só a melhor oferta leva o 

prêmio (all pay sealed-bid auction). 

Por último, os leilões podem ser diferenciados pelo preço de fechamento:  

• Leilão de Preço de Fechamento Uniforme: Diferentes agentes compradores 

e/ou vendedores que vencem o leilão, comercializarão os produtos pelo mesmo 

preço. Esses leilões podem ter ainda o preço uniforme de fechamento de 

primeiro-preço (em que o melhor lance é o preço a todos os vencedores) ou de 

segundo-preço ou de Vickrey (onde o segundo melhor lance será o preço de 

fechamento aos vencedores do mesmo). 

• Leilão de Preço de Fechamento Discriminatório: Nesse caso, cada agente 

vencedor no leilão pagará o seu valor de lance pelo produto adquirido. É um 
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leilão que desencoraja o uso do poder de mercado que alguns agentes possuem 

para fixar o seu lance no produto requerido. 

Os formatos apresentados foram sintetizados no quadro abaixo: 

      Tabela 1 - Classificação dos leilões por características 

De oferta ou de compra 

De demanda ou de venda Quanto à natureza 

Duplo 

Aberto 
Quanto à forma 

Fechado 

Uniforme 
Quanto ao preço de fechamento 

Discriminatório 

       Fonte: Elaboração do autor 

Em relação à forma do leilão, WOLFSTETTER (1999) defende que leilões abertos 

permitem o aprendizado durante a negociação. Com isso, a exigência de que os agentes 

detenham informações prévias (com o custo associado a estas) é menor do que a verificada 

em leilões fechados. Para ETHIER ET ALII (1999) o fato dos leilões fechados serem 

decididos sem a troca de informações entre os agentes durante as transações faz com que os 

mesmos sejam incentivados a submeterem lances equivalentes aos seus respectivos custos de 

oportunidade.  

No que diz respeito ao preço de fechamento, KAHN ET ALII (2001) afirmam que 

os leilões de preço uniforme, uma vez que a remuneração é diretamente relacionada  com o 

lance privado dos participantes, fazem com que estes efetuem lances próximos ao custo de 

oportunidade como forma de garantir o sucesso na negociação. Entretanto, para SHEBLÉ 

(1999), leilões com preço de fechamento uniforme determinado pelo primeiro preço podem 

gerar preços finais superiores ao valor ótimo. 

Basicamente, cada tipo de leilão induz um determinado tipo de estratégia dos 

participantes que fazem lances, que são conhecidos na literatura como licitantes. Essas 

estratégias são derivadas das melhores respostas que os agentes podem dar às regras 

apresentadas em cada leilão. 

Tendo um conjunto de regras explícito qualquer mudança nas regras de um leilão 

resulta em diferentes estratégias de lances dos participantes. Dessa forma, para que um leilão 

tenha sucesso ou fracasso, o contexto é importante. A escolha do tipo de leilão que 
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compreende as melhores características e induz as estratégias desejadas em cada caso define o 

sucesso ou o fracasso do leilão. 

A conveniência de se optar por um ou outro modelo de leilão depende de uma 

série de premissas relacionadas ao grau de aversão ao risco dos participantes (inclusive do 

leiloeiro), ao número de licitantes, à forma como é entendido o mecanismo de transmissão das 

informações e ao modo como os agentes avaliam o bem negociado (valor privado ou público) 

(LEAL, 1998).  

Os leilões se constituíram num dos principais instrumentos de introdução de 

competição nos mercados de eletricidade após as reformas. Os governantes se mostraram 

muito interessados na utilização deste tipo de mecanismo concorrencial e não é, assim, por 

acaso que em muitos países os leilões têm sido utilizados para vender licenças, concessões, 

operar mercados descentralizados, privatizar estatais, etc. 

No setor elétrico, a presença de leilões é verificada desde o início da década de 90. 

Na primeira onda de reformas dos setores elétricos, iniciada pela Inglaterra, o uso de leilões 

no setor de eletricidade se concentrou inicialmente na privatização de ativos, ou seja, leilões 

de venda de ativos estatais, e na criação da comercialização de curto prazo em mercados 

atacadistas.  

A outorga para nova concessão de serviço público de transmissão de energia 

elétrica, no Brasil, é realizada por meio de licitação, na modalidade leilão, desde 1999, 

estando devidamente fundamentada em dispositivos legais, normativos e, principalmente, no 

edital de leilão. Os leilões de empreendimentos de transmissão têm sido realizados em duas 

etapas onde os interessados fazem lances para a remuneração a ser recebida para a exploração 

da concessão. Desta forma, a probabilidade de sucesso do proponente neste leilão aumenta 

com a redução do lance de preço. A primeira corresponde a um leilão fechado de primeiro 

preço, com preço de reserva definido pela ANEEL; ocorrendo lances semelhantes inicia-se 

uma segunda etapa, desta vez aberta, com evolução descendente dos preços, que representam 

a receita requerida pelos serviços de transmissão.  

Os leilões de transmissão têm se caracterizado pela subdivisão dos ativos em lotes. 

Resumidamente, os leilões seguem os seguintes passos, durante sua realização: na data, local 

e horário indicados no edital, o diretor do leilão recebe os envelopes lacrados contendo a 
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proposta financeira das proponentes que tenham sido pré-qualificadas e tenham constituído a 

garantia de proposta para cada um dos lotes.  

A proposta financeira deverá ser apresentada, em envelope lacrado, no leilão do 

lote para o qual a proponente tenha sido habilitada a participar. O envelope conterá, 

obrigatoriamente, a proposta financeira com o valor da Receita Anual Permitida (RAP) em 

reais por ano (R$/ano) que, distribuída em duodécimos, corresponde a uma receita de reais 

por mês (R$/mês),  e tendo como referência a data do leilão. 

Será declarada vencedora de cada lote a proponente que ofertar, em envelope 

lacrado, o menor valor da RAP pela contratação de concessão do serviço público de 

transmissão, desde que, os valores ofertados pelas demais proponentes, em cada lote, sejam 

superiores a 5% (cinco por cento) do valor ofertado pela menor proposta financeira, 

apresentada em envelope lacrado. Caso a diferença entre a menor proposta financeira e as 

demais propostas constantes dos envelopes seja igual ou inferior a 5% (cinco por cento), o 

leilão de cada lote terá continuidade por lances sucessivos efetuados a viva-voz. 

Participarão da etapa a viva-voz do leilão de cada lote, a proponente que tenha 

apresentado o menor valor para a RAP e as proponentes cujas propostas, constantes dos 

envelopes, apresentem diferenças iguais ou inferiores a até 5% (cinco por cento) sobre o 

menor valor ofertado nos envelopes para a RAP. O lance a viva-voz deverá ter valor inferior 

ao da menor oferta apurada nos envelopes para cada lote. No leilão a viva-voz, a critério do 

diretor do leilão, poderão ser fixados valores mínimos a serem ofertados pelas proponentes 

entre um e outro lance. 

A proposta vencedora do leilão a viva-voz de cada lote será aquela que apresentar 

o lance de menor valor. Caso não sejam efetuados lances a viva-voz para o lote que estiver 

sendo licitado, será declarada melhor classificada a proponente que tenha ofertado o menor 

valor em sua proposta financeira. 
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4.2   Os leilões e o planejamento do setor elétrico  

 

Após um período de esvaziamento, verificado no início do processo de 

privatização das empresas do setor elétrico, quando havia uma expectativa que a concorrência 

no setor elétrico poderia ditar o seu ritmo de expansão, o planejamento vem retornando a uma 

posição de destaque. Além disso, ocorreu o reconhecimento da necessidade de combinar 

planejamento e concorrência, buscando confrontar as expectativas dos planejadores com as do 

mercado. Nesse sentido, iniciou-se um esforço para viabilização de um mercado de contratos 

de longo prazo, capaz de fornecer informações sobre os custos marginais de expansão.  

Mas a compatibilização e convivência entre planejamento e mercado traz uma 

interpretação controversa de seus resultados. De um lado PIRES,GAMBIAGI E SALES 

(2002) consideram existir uma inconsistência lógica nesta convivência, destacando que a 

permanência de empresas estatais no mercado elétrico pode significar a existência de fontes 

seguras de informação para o planejamento. Entretanto, as empresas estatais não operam com 

a mesma lógica competitiva que as firmas privadas. De fato, enquanto a função objetivo de 

uma firma de capital privado é a maximização do lucro, as empresas estatais buscam a 

maximização dos efeitos de políticas públicas para o fornecimento de energia elétrica, 

destacando-se, a maior parte do tempo, a busca da maximização da oferta de eletricidade 

minimizando-se o investimento público. Toda esta diferença lógica implica em que as 

empresas estatais aceitem operar com taxas de retorno menores que aquelas de capital 

privado, o que, segundo os autores acabam configurando uma barreira à entrada de novos 

investimentos, sugerindo que uma solução intermediária seria um modelo com privatizações 

na margem, onde os agentes privados operam majoritariamente em parceria com empresas 

públicas. A lógica dessa alternativa, afirmam, é a possibilidade de agregar os recursos 

privados para a expansão do sistema, evitando-se que tais recursos sejam direcionados para 

privatizações que não contribuem com a expansão da oferta. Trata-se de uma solução 

semelhante à adotada para projetos de linhas de transmissão.  

CORREIA (2004), no entanto, demonstra que a atuação competitiva das empresas 

estatais não se configura, necessariamente, em uma barreira à entrada dos agentes privados. O 

autor considera que a diferença lógica de operação entre os dois grupos de empresas permite a 

incorporação de um mecanismo alternativo de contestação no mercado elétrico brasileiro. A 
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adoção de um ambiente de mercado, na qual as empresas estatais cedam a liderança aos 

agentes privados, permite a convivência entre as diferentes lógicas sem prejudicar a eficiência 

econômica e a expansão da oferta. A elaboração das regras que regulem as relações entre as 

diferentes classes de agentes pode ser realizada através dos leilões utilizados no setor elétrico 

brasileiro. 

Sendo assim, é necessário reconhecer as inúmeras características dos leilões, que 

vão além da simples possibilidade de transparência e segurança. De fato, diferentes formatos 

de leilões implicam em diferentes estratégias competitivas e em diferentes equilíbrios, 

gerando, portanto, diferentes tipos de informações. No caso do planejamento no setor elétrico 

brasileiro, é necessário formular leilões capazes de revelar os custos reais do setor e as curvas 

esperadas de demanda e oferta sem prejudicar o princípio de modicidade tarifária. Mais do 

que isso, é necessário garantir condições para a competição entre empresas estatais e privadas 

sem inviabilizar os investimentos privados, garantindo, inclusive, a possibilidade de utilização 

das estatais como mecanismo de contestação ao poder de mercado. 

O procedimento para outorga de concessão do serviço público de transmissão de 

energia elétrica para construção, operação e manutenção de novas instalações de transmissão 

inicia-se nos estudos de planejamento da expansão da transmissão de energia elétrica, 

coordenados pelo poder concedente, representado pelo Ministério de Minas e Energia – 

MME, que define a lista dos empreendimentos para a realização do processo de licitação pela 

ANEEL. 

A licitação, conforme estabelecido em edital de leilão, deverá selecionar, em leilão 

público, a contratação de nova concessão para prestação do serviço público de transmissão, 

incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão, pela menor 

receita anual permitida (RAP) proposta para cada lote, gerando, ao final, o respectivo contrato 

de concessão, com prazo de 30 anos, contado da data de sua assinatura. E facultada a 

participação nos leiloes de transmissão de empresas nacionais e estrangeiras e fundos de 

investimentos (proponentes), isoladamente ou reunidas em consorcio, que atendam as 

condições de pré qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, 

conforme as regras estabelecidas no edital de leilão. Nesse caso, as empresas nacionais que 

não tenham sido constituídas com o propósito especifico de explorar concessões de serviço 

público de transmissão, e as estrangeiras, interessadas em participar do leilão, deverão 
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apresentar compromisso de constituir sociedade com o propósito especifico (SPE), uma das 

formas legais de constituição de uma sociedade comercial, estabelecendo qual a participação 

de cada agente na sociedade, segundo as leis brasileiras e com sede e administração no Pais. 

A participação de consórcios será admitida mediante a apresentação do contrato de 

constituição de consórcio, com a indicação percentual da participação de cada empresa e a 

designação da empresa líder, a qual será a responsável perante a ANEEL até a assinatura do 

contrato de concessão. Nos consórcios formados entre empresa brasileira e empresa 

estrangeira, a liderança do consórcio caberá, sempre, à empresa brasileira. Ademais, no caso 

de o consórcio sagrar-se vencedor do leilão, deverá ser constituída sociedade com o propósito 

especifico, mantida a mesma proporção de participação das empresas consorciadas. 

Para os leiloes de transmissão, a ANEEL determina os valores máximos da RAP 

de cada lote de instalações de transmissão, considerando, entre outros, o prazo da concessão 

(30 anos), o perfil degrau da receita (50% a partir do 16º ano, contados da assinatura do 

contrato) e a remuneração adequada para a prestação do serviço público de transmissão de 

energia elétrica, compatível com o montante de investimento e o risco do negócio, sendo 

objeto de reajuste e revisão periódicas de acordo com o estabelecido no contrato de 

concessão. 
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5.    Resultado dos leilões de transmissão  

 

O estudo dos resultados dos leilões de transmissão realizados no setor elétrico 

desde sua implantação permite visualizar a forma com está se desenvolvendo a expansão do 

setor, pois tais licitações são o único instrumento utilizado para tal fim.  E por este motivo, se 

torna imprescindível a análise pormenorizada desses resultados, principalmente no que tange 

à participação dos agentes e à disponibilização das linhas de transmissão, medidos em km. 

Os dados referentes aos Leilões para Outorga de Concessão de Serviço Público de 

Transmissão de Energia Elétrica para Construção, Operação e Manutenção de Instalações de 

Transmissão da Rede Básica do Sistema Elétrico Interligado, executados pela ANEEL foram 

extraídos do sítio da própria agência e aqui formatados. Há que se ressalvar que o vencedor 

não necessariamente é aquele que realiza o contrato de concessão, uma vez que os consórcios 

firmados para participação em leilão originam uma nova empresa com o fim específico de 

executar tal contrato.  Empresas estrangeiras ou privadas, que participam de licitações, que 

não tenham sido constituídas com o propósito especifico de explorar concessões de serviço 

público de transmissão, ao saírem vencedoras, dão origem à nova empresa com esse objetivo 

específico. 

 

5.1 Exposição dos dados e análises 

 

Tendo em vista os resultados das licitações apresentados, pode ser observado que, 

de 1999 a 2006, os processos coordenados pela ANEEL, resultaram em mais de 19.800km de 

extensão de linhas de transmissão, que estão sendo adicionados ao Sistema Interligado.  

Para efeito deste trabalho, cujo propósito é pesquisar a participação das empresas 

na expansão do sistema de transmissão, procurou-se discriminar os agentes classificando-os 

como entidades públicas (estatais) e privadas (nacionais e estrangeiras). No entanto, a partir 

da exploração dos dados, ficou evidente que existe uma prática corrente nos processos de 

licitação em que os agentes interagem entre si na formação de consórcios. 

Segundo MOREIRA (2005), consórcio é o modo de organização empresarial 

disciplinado pelo artigo 278 da Lei 6.404/96. Trata-se de uma integração horizontal entre 
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empresas, a estabelecer uma relação de coordenação de interesses autônomos, visando a um 

fim específico e comum. Não envolve a constituição de uma pessoa jurídica distinta dos 

consorciados.  

A fim de incrementar a competitividade o artigo 33 da Lei de Licitações permite 

que os editais de licitações admitam a oferta de propostas através de consórcios. Assim torna-

se possível que empresas diversas, detentoras de atributos específicos, conjuguem interesses e 

formulem uma proposta unitária para a administração. 

 Fez-se necessário, então, adicionar esta forma de composição que transcende as 

definições de nacional-estrangeira e público-privado, pois as interliga nas mais variadas 

composições. Dessa forma, foram tabelados os resultados de acordo com cada processo, 

evidenciando como dado de saída a extensão em km das linhas de transmissão licitadas. Este 

parâmetro (km) serve para todos os níveis de tensão encontrados nas diversas ocorrências e se 

presta a quantificar percentualmente a participação de cada agente no total, conforme 

apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultado dos leilões de Transmissão de Energia Elétrica por tipo de empresa e 
em Km de extensão das linhas no período de 1999 a 2006 

Tipo 11/99 
 

07/99  04/00 
 

03/00 
 

02/00 
 

03/01 
 

01/01  02/02  01/03 02/04 01/04 
 

01/05 
 

05/06 
 

03/06 Total 

P           188   521       195 222   1.126 

E1           386     370 937 1.626 1.135 1.841 594 6.889 

E2     328 3     507 130     412 50 198 420 2.048 

C 252 173 1.247   2.903     1.214 1.417 65 825 1.676     9.772 

Total 252 173 1.575 3 2.903 574 507 1.865 1.787 1.002 2.863 3.056 2.261 1.014 19.835 

Legenda : P=Privada, E1=Estrangeira, E2=Estatal, C=Consórcio 

Fonte: ANEEL (dados compilados pelo autor) 

 

Os resultados evidenciam a eficácia dos consórcios nas participações em leilões. 

Compostos por agentes de diversas naturezas (estatais, privadas nacionais, estrangeiras) eles 

conseguiram sucesso em praticamente metade da extensão em quilômetros da expansão do 

sistema interligado, conforme pode ser visto na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Participação das empresas por tipo de propriedade – 1999 a 2006 

 

 

 

 

 

                    Fonte:  Elaborado pelo autor 

 

As empresas estrangeiras também apresentaram resultados significativos. Além da 

participação nos consórcios, obtiveram concessão em quase 7.000km de extensão, ou seja, 

mais de 30% de tudo que foi licitado no Brasil durante o período em questão. 

Observa-se que a participação direta do segmento estatal alcançou resultados 

modestos, principalmente quando considerada a punjança da presença do Estado no segmento 

de transmissão, no antigo modelo do setor elétrico. As empresas estatais foram prejudicadas 

pelo impedimento do acesso ao financiamento do BNDES, condição amplamente utilizada 

pelos agentes privados. Dessa forma limitaram-se a participar de licitações que suportassem 

financiamento com recursos próprios, ou seja, pequenas linhas de transmissão e em suas áreas 

de atuação.  

Porém há que se observar que a participação das empresas estatais também está 

presente indiretamente na formação de consórcios. A participação das empresas, seja estadual 

ou federal, nesses consórcios, pode chegar a 49% na composição, desde que não seja a parte 

majoritária.  

Ao vencer as licitações tais consórcios convergem para uma sociedade de 

propósito específico e as estatais tornam-se acionistas dessas empresas. Isso de certa forma 

impõe um certo desvio nos resultados alcançados. Para que houvesse uma representação 

fidedigna de cada agente as participações nos consórcios seriam traduzidas proporcionalmente 

para os quilômetros de linhas. Assim, se determinado consórcio obtivesse a concessão de uma 

linha de transmissão de 1.000km, ao participante detentor de 40% deste consórcio seria 

destinado 400km da linha na contabilização geral. Este discriminante não foi adotado neste 

trabalho, daí o desvio. 

 
Tipo Participação 

Privadas 3,73% 
Estrangeiras 36,68% 

Estatais 10,33% 
Consórcios 49,27% 

 
Total 100,00% 
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As composições dos consórcios são feitas tanto com empresas nacionais como 

com empresas estrangeiras, e algumas vezes com participação das duas. Há consórcios 

envolvendo apenas empresas do setor público também.. A tabela 4 evidencia a natureza das 

empresas que formaram os consórcios vencedores de licitações. Pelos resultados 

apresentados, a composição com maior presença é a de empresas estatais com empresas 

privadas nacionais. Consórcios envolvendo apenas empresas privadas nacionais também 

apresentam um número importante de realizações. 

 

              Tabela 4 - Composição dos Consórcios Vencedores nos Leilões de Empreendimentos 

de Transmissão por Tipo de Propriedade no período 1999-2006 

Composição do Consórcio por tipo de Empresa N. º de Consórcios 

Estatal + Nacional + Estrangeira 2 
Estatal + Nacional 10 
Estatal + Estrangeira 0 
Nacional + Estrangeira 3 
Só Estatal 2 
Só Estrangeira 3 
Só Nacional 7 
Total 27 

                     Fonte: ANEEL, elaborado pelo autor 

 
 

Um fato que não pode deixar de ser mencionado é o fato de que, desde 2002 

vencendo licitações, a modalidade consórcio não logrou êxito nos dois leilões realizados em 

2006. Neste ano houve grande predominância das empresas estrangeiras, em especial as 

empresas espanholas, tais como Cobra, Elecnor, Isolux e Abengoa. Entretanto, não se pode 

dizer ainda se esta é uma tendência ou apenas um fato isolado. Os leilões previstos para 2007 

e anos subsequentes responderão se os resultados de 2006 mostram uma tendência de 

crescimento dessas empresas no setor elétrico brasileiro. 

Se considerado o período entre 1999 e 2005 verifica-se que foram realizados 11 

Leilões de linhas de transmissão e ofertados 101 trechos resultando na construção de 16,5 mil 

km de LT,  envolvendo 168 participações de 9 empresas estatais, 28 privadas nacionais e 9 

estrangeiras. 
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Os resultados deste período sugerem que esses leilões conseguiram ampliar a 

capacidade instalada e atrair novas empresas e grupos nacionais e estrangeiros para o setor. 

Os resultados do leilão de 2002, ano que ainda sofria os impactos da crise de oferta, dão uma 

clara dimensão da consolidação dos leilões como instrumento de ampliação da capacidade 

instalada. Com a crescente participação das empresas estrangeiras e o conseqüente aumento 

na competitividade dos leilões, tornou-se fundamental para as empresas nacionais privadas a 

formação de consórcios – via SPE - para a disputa de lotes, salientando que as empresas 

públicas possuem experiência técnica e operacional com ativos de transmissão.  

Neste sentido tais leilões têm demonstrado sua eficiência e tem se mostrado 

instrumento estratégico das parcerias entre empresas nacionais privadas e empresas públicas. 

Observa-se que dos 27 consórcios que venceram os leilões, 10 foram formadas por essas 

parcerias, fato já comentado, envolvendo 14 associações de empresas públicas e 24 de 

empresas nacionais privadas. 

Em termos de extensão das linhas de transmissão por propriedade do capital, 

levando-se em conta a atuação das empresas isoladas e a participação percentual nos 

consórcios, as empresas estrangeiras e nacionais privadas praticamente empatam, com 6.992 

km e 6.598 km de linhas, respectivamente. Para as empresas nacionais 6,3 mil km foram 

arrematados por consórcio, enquanto somente 2,1 mil km por consórcio de empresas 

estrangeiras. As empresas públicas ficaram com 2.929 km (1,7 mil km por consórcio).  

A participação das empresas públicas tem importância estratégica na medida em 

que, via os leilões de linhas de transmissão, elas viabilizam uma maior participação das 

empresas nacionais na reestruturação do SEB e, desta forma, os leilões vêm possibilitando a 

expansão da Rede Básica de Transmissão, ampliando o grau de segurança e confiabilidade do 

SIN. Este instrumento permitiu também a consolidação de um padrão de financiamento que 

canaliza recursos de diferentes fontes, tendo como base as linhas de financiamento ofertadas 

pelo BNDES. 

A contratação de longo prazo, via RAP, dá mais segurança e menor risco para os 

investimentos em transmissão e desta forma, o uso dos leilões está possibilitando que a 

reestruturação do SEB avance, de forma sustentável. Os resultados verificados nos leilões de 

transmissão indicam a consolidação do marco regulatório, refletem o cenário 
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macroeconômico nacional e internacional e contribuem para a modicidade tarifária sem risco 

de desequilíbrio entre a oferta e demanda. 

Pelas informações extraídas do site da ANEEL, somando-se os empreendimentos 

licitados e autorizados, a agência contratou, desde 1998, 28.407,3 quilômetros de novas 

linhas, ampliando a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional. Do total de 

empreendimentos contratados, 23.132,10 quilômetros de linha estão em operação e 5.275,2 

quilômetros estão em construção, com previsão de entrada em operação ainda em 2007 de 

2.692,4 quilômetros e em 2008 de 2.419,4 quilômetros de linhas. 

Em 2006, a ANEEL promoveu a licitação e a autorização para construção de 3.275 

Km de linhas de transmissão da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN), número 

superior à meta de 2.662 km estipulada no início do ano e aos 3.134,8 km de 2005. Com 

autorizações para mais 8,7 km para instalações nos Sistemas Isolados, foram outorgados, no 

total, 3.283,7 km de linhas. A outorga de todas essas linhas prevê investimentos de R$ 1,8 

bilhão em 12 estados brasileiros (Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, 

Rondônia, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Piauí).  Também em 2006 foram firmados contratos de concessão de 27 empreendimentos 

licitados no leilão de novembro de 2005. Os 3.055,8 km de linhas de transmissão em 

construção somam-se a linhas licitadas em anos anteriores, com total de 3.792,8 km de novas 

linhas em construção e investimentos da ordem de R$ 3,12 bilhões, com a geração de 10.350 

empregos diretos e 24.539 indiretos (ANEEL, 2007). 

A expansão da rede básica de transmissão em 2006 foi de 3.197,5 Km, com a 

energização de instalações autorizadas e contratadas em anos anteriores. O acréscimo em 

relação a 2005 é de 3,85% na extensão da rede e representa um investimento de R$ 2,1 

bilhões.  

 

5.2  Expansão por região 

 

Em termos de extensão das linhas de transmissão por região do país, pode-se 

perceber que houve uma relativa distribuição ao longo de todo o território nacional. Muitos 

empreendimentos buscaram a interligação entre essas regiões ou, até mesmo, o reforço dessas 

interligações. A tabela 5 retrata essa distribuição, levando-se em conta que os valores 



  54 
   

                                            

alocados por região são alcançados somando-se o total de quilômetros de linhas de 

transmissão licitados em cada região. 

 

Tabela 5 - Distribuição da expansão das linhas de transmissão por região, em 

quilômetros, no período 1999-2006 

        Região Km Percentual (%) 

Norte 1.997 10,1 

Nordeste 2.157 10,9 

Centro-Oeste 2.274 11,5 

Sudeste 3.765 19,0 

Sul 2.916 14,7 

Interligações 6.725 33,8 

Total 19.834 100,0 

            Fonte: ANEEL, elaborado pelo autor 

 

Na distribuição acima a região é determinada pela sua real localização geográfica 

no território brasileiro, não necessariamente igual ao desenho do sistema elétrico nacional , 

separado em subsistemas (Sul, Sudeste/Centro-Oeste,Norte,Nordeste). 

O critério usado para definir qual a região que pertence o empreendimento de 

transmissão baseia-se na localização de entrada e saída da linha. Se ambas estiverem 

localizadas em uma mesma região então 100% daquele empreendimento é creditado àquela 

determinada região. Porém, se tal empreendimento é uma interligação, as regiões interligadas 

são aquelas que detém a entrada e a saída da linha de transmissão. 

Embora sejam observadas variações entre as regiões, nota-se que aquela que 

percentualmente mais se expandiu (Sudeste, 19%) não está distante daquela menos favorecida 

(Norte, 10,1%). As características de cada região e seus mercados podem explicar este 

equilíbrio. O planejamento do setor elétrico objetiva interligar as regiões, no sentido de 

integrar as diversas bacias e dar sustentação às necessidades de demanda. Com isso as regiões 

mais afastadas dos grandes centros de consumo, como a região norte do país, recebem 
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investimentos no intuito de propiciar que o montante de energia gerada em seus domínios 

possa ser escoado para o restante do país. Sua vasta extensão territorial faz com que qualquer 

empreendimento possua muitos quilômetros de extensão. 

Regiões mais desenvolvidas economicamente, como a Sudeste, possuem 

empreendimentos menores, porém em maior número em virtude das necessidades de uma 

economia mais aquecida.  

A interligação desses sistemas responde, conforme a tabela 4, por mais de 30% de 

todo o investimento em transmissão, no período de 1999 a 2006. Essas interligações podem 

ser melhor visualizadas na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Distribuição das interligações entre regiões, em quilômetros,  

no período 1999-2006 

Interligação Km Percentual (%) 

Centro-Oeste/Sudeste 1.389 20,7 

Centro-Oeste/Nordeste 1.987 29,5 

Norte/ Centro-Oeste 1.731 25,7 

Sudeste/Sul 448 6,7 

Norte/Nordeste 1.170 17,4 

Total 6.725 100,0 

            Fonte: ANEEL, elaborado pelo autor 

 

Há que se observar que grande parte das interligações envolve a região Centro-

Oeste do país, em virtude daquela região estar entre as regiões norte e sul do país. As 

instalações elétricas, localizadas em sua região, tais como Colinas, Miracema, Gurupi e Serra 

da Mesa,  são pontos de convergência para escoamento do intercâmbio de energia elétrica 

entre regiões. 

Já as regiões que se encontram com suas malhas de transmissão melhor 

interligadas, como Sul e Sudeste, receberam menos investimentos (6,7%) 
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5.3  Participação das empresas 

 

A participação das empresas nos leilões tem mostrado uma constante crescente nos 

deságios em relação ao preço inicial, chamado de preço de referência, estipulado pela 

ANEEL. Isso tem implicação direta nos negócios das empresas e no bolso do consumidor, 

pois refletem no preço final do custo de transporte de energia (CASTRO E BUENO, 2006). 

Nos leilões realizados entre 2000 e 2002, por exemplo, o deságio baixíssimo assegurou 

importantes rendimentos às empresas privadas que, em média, lucravam 20% sobre o valor do 

investimento. Nesse período foram realizados investimentos no setor de transmissão da ordem 

de R$ 3,8 bilhões, com empresas estrangeiras obtendo 49% das linhas leiloadas. As empresas 

privadas brasileiras obtiveram 36% e as parcerias estatais/privadas, 15%.. Nesses anos ainda 

não se permitia que empresas estatais participassem sozinhas dos leilões, exceto quando não 

houvesse interesse do capital privado. Assim, conseguiram apenas 13,5% dos trechos 

leiloados, justamente nessas condições. 

De 2003 a 2006 os deságios dos leilões subiram sensivelmente, como se pode 

observar na tabela 7. As empresas arremataram linhas a serem construídas por preços bem 

menores do que se fazia no passado, e muito abaixo do preço de referência da ANEEL.  

 

Tabela 7 - Deságio nos leilões de transmissão por período e em valores percentuais 

Períodos Deságio (em%) 

1999 a 2002 5,14 

2003 a 2005 40,58 

2006 50,48 

1999 a 2006 30,05 

            Fonte: ANEEL, elaborado pelo autor 

 

Neste período as empresas estrangeiras avançaram para 65% dos trechos 

leiloados.  Os consórcios entre empresas estatais e privadas alcançaram 25% das linhas. Uma 

análise dos leilões de 2006 mostra que as empresas estrangeiras conseguiram vencer em 84% 

dos trechos de linhas de transmissão leiloados. As estatais concorrem com as empresas 

privadas sem igualdade de condições, em virtude do não acesso às linhas de financiamento. 
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Assim, com menor participação estatal, cumpre ressaltar, houve um aumento 

significativo de empresas de transmissão organizadas para a implantação e exploração de 

empreendimentos licitados pela ANEEL. Segundo a Eletrobras (2005), a ATE Transmissora, 

empresa controlada pelo grupo espanhol Abengoa, colocou em operação a linha Londrina-

Assis-Araraquara, em 2005. Os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste foram 

interligados, em março de 2003, por cinco linhas de 500kV, implantadas pela Transmissora 

Sudeste Nordeste (TSN), empresa constituída pela Inepar Energia e pela empresa italiana 

Enelpower em 2000, passando ao controle exclusivo da Enelpower dois anos depois. A 

interligação Norte-Nordeste foi reforçada em 2003 com a entrada de quatro circuitos de 

500kV, construídos nos trechos entre as subestações de Tucuruí e Marabá(PA), Açailândia, 

Imperatriz e Presidente Dutra(MA), totalizando 943 km de extensão e implantados pela 

Empresa Amazonense de Transmissão de Energia (Eate), criada pelo consórcio entre a Schain 

Engenharia e a Companhia Técnica de Energia Elétrica (Alusa). Em maio de 2005, a Empresa 

Norte de Transmissão de Energia (Ente), pertencente ao mesmo consórcio, colocou em 

operação o quarto circuito da linha Tucuruí-Marabá e o segundo da linha Marabá-Açailândia, 

somando 473km.  

A expansão da rede de transmissão do sistema Interligado Nacional também foi 

marcado pela implantação de linhas e subestações de importância para o atendimento de 

mercados regionais, construídas por empresas privadas, concessionárias estatais e consórcios 

mistos. Além das empresas já mencionadas, podem ser citadas a Cachoeira Paulista 

Transmissora de Energia(CPTE), a Expansion Transmissão Itumbiara Marimbondo(Etim), a 

Nordeste Transmissora de Energia (NTE), a Empresa Regional de Transmissão de 

Energia(Erte), a Ártemis Transmissora de Energia, a Munirah Transmissora de Energia, a 

Companhia Translete de Transmissão e a Amazônia-Eletronorte Transmissora de 

Energia(Aete). 

A CPTE e a Etim foram constituídas sob controle do grupo espanhol Expansion, 

composto pelas empresas Cobra, Elecnor, Isolux e Abengoa. A CPTE foi responsável pela 

implantação do segundo circuito da linha de 500kV entre as subestações Cachoeira Paulista e 

Tijuco Preto, em São Paulo. A Etim construiu a linha de 500kV entre as hidrelétricas de 

Marimbondo e Itumbiara, em Minas Gerais. A NTE, constituída pela Abengoa e mais duas 

empresas espanholas, implantou o primeiro circuito da linha de 500kV entre a usina de Xingo 
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e a subestação de Angelim, em Pernambuco. A Erte, pertencente ao consórcio Schahin-Alusa, 

instalou a linha de 230kV entre as subestações de Vila do Conde e Santa Maria, no Pará. 

Mais recentemente também foram criadas novas empresas de transmissão, 

oriundas do resultados dos processos de licitação. Assim como as anteriormente citadas, tais 

empresas surgiram com o propósito específico de construir , manter e operar os ativos de 

transmissão colocados em leilão. Nesse contexto podem ser citadas a ATE II Transmissora, a 

Cia Transirapé de Transmissão,  a Uirapuru Transmissora de Energia, a Cia de Transmissão 

Centro Oeste de Minas, a Cia Transudeste de Transmissão, a Porto Primavera Transmissora 

de Energia, a Itumbiara Transmissora de Energia, Vila do Conde Transmissora de Energia e 

Empresa de Transmissão de Energia de Santa Catarina. 

A ATE II foi criada sob controle da empresa espanhola Abengoa para construção 

da linha de 500kV entre as subestações Colinas e Sobradinho, na Bahia. A Transirapé foi 

responsável pela implantação da linha de 345kV entre a usina de Irapé e subestação de 

Araçuaí, em Minas Gerais. A companhia foi constituída com a participação da Alusa, Cemig, 

Furnas e Orteng Equipamentos e Sistemas. A Uirapuru, constituída pelas empresas Cymi, 

Copel, Eletrosul e Santa Rita, foi criada para construção da linha de transmissão entre 

Ivaiporâ e Londrina, de 525kV. A Centro Oeste de Minas foi constituída por duas empresas 

estatais (Furnas e Cemig) para construção da LT Furnas/Pimenta. A Porto Primavera foi 

criada sob controle da empresa espanhola Isolux com o objetivo de construir, manter e operar 

as linhas de 230kV entre as subestações Porto Primavera e Dourados e Porto Primavera e 

Imbirissu, em Mato Grosso do Sul. A SC Energia foi constituída pelas empresas Scahin, 

Engevix e Eletrosul para construção da linha de transmissão entre as subestações de Campos 

Novos e Blumenau, em 525kV, no Estado de Santa Catarina. 

Aqui não foram comentadas todas as empresas de transmissão nem também 

receberam citação aquelas empresas que ainda não disponibilizaram os empreendimentos 

contratados para operação. Vale salientar que, independentemente da participação em 

consórcios com o capital privado, as estatais Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul, Cemig, 

Copel, CEEE e a CTEEP (agora sob controle privado) assumiram a responsabilidade integral 

pela execução de vários empreendimentos, valendo destacar a participação mais intensa 

dessas empresas nos leilões de transmissão realizados a partir de 2003. 
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5.4  Confrontando os dados entre dois momentos 

 

Ao longo deste trabalho tem-se procurado evidenciar se as modificações 

implementadas no setor elétrico através dos mecanismos regulatórios implicaram em 

mudanças significativas na composição do sistema de transmissão. Para que essa resposta seja 

dada é preciso confrontar os dados referentes aos momentos anterior e posterior ao marco 

regulatório, com a decisão da aplicação dos leilões (licitações) para outorga de concessão de 

serviço público de transmissão de energia elétrica. Essa etapa será detalhada a partir de agora 

com a exposição do setor nesses dois momentos pontuais. 

Em 1999, quando ainda não havia sido iniciado o processo de expansão do 

Sistema Interligado através dos leilões, as instalações de transmissão pertenciam as seguintes 

empresas: 

• Companhia Paranaense de Energia - COPEL; 

• Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE; 

• Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - 

ELETROSUL; 

• FURNAS - Centrais Elétricas S.A.; 

• Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE; 

• Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF; 

• Companhia Energética de Goiás - CELG; 

• Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP; 

• Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG; 

• Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A. – EPTE. 

Todas as empresas mencionadas pertenciam ao poder público, seja federal ou 

estadual. Tais empresas expandiam seus ativos de transmissão de acordo com suas 

necessidades localizadas, visando atender seus mercados e interligação de suas usinas com 

seus consumidores. Esses ativos eram incorporados ao patrimônio da empresa.  

Das empresas mencionadas, apenas a CTEEP e a EPTE não são mais empresas 

estatais. A CTEEP, criada a partir da cisão da CESP - Companhia Energética de São Paulo, 

iniciou suas operações em 1 de abril de 1999 e, em novembro de 2001, incorporou a EPTE, 

oriunda da cisão da ELETROPAULO Metropolitana - Eletricidade São Paulo S.A.  
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Em leilão ocorrido em 28 de junho de 2006 na BOVESPA, tendo por objeto a 

venda do bloco de 31.341.890.064 ações ordinárias de emissão da CTEEP e de propriedade 

do Estado de São Paulo, representando 50,10% das ações ordinárias de emissão da  CTEEP, 

foi realizada a liquidação financeira da operação com a  conseqüente transferência da 

titularidade das citadas ações à empresa ISA Capital do Brasil Ltda. que, dessa forma, passa a 

ser a controladora da CTEEP. 

As demais empresas continuam sob domínio público.  Baseado em informações 

fornecidas pelas próprias companhias, em seus relatórios anuais de 2006, serão apresentados, 

a seguir, breve contextualização das mesmas. 

 A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, com sede na cidade do 

Recife, capital do Estado de Pernambuco, é uma empresa de economia mista de capital aberto, 

controlada pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A.- Eletrobrás, com operações iniciadas em 

15/03/1948. Tem como atividades principais a geração e a transmissão de energia elétrica. 

Seu principal mercado está situado na Região Nordeste, onde atende diretamente aos Estados 

da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. A 

partir do exercício de 2002, com a liberação gradual dos seus contratos de suprimento - 

contratos iniciais - à razão de 25% ao ano, de acordo com a Lei nº 9.648, de 27/05/1998, a 

Companhia passou a ter penetração nacional, com atendimento às demandas das demais 

regiões do País. 

FURNAS - Centrais Elétricas S.A. é uma empresa de economia mista de capital 

fechado, controlada pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, tendo como 

atividade principal a geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, atuando na 

região abrangida pelo Distrito Federal e os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. 

A Eletronorte é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, fundada em 

junho de 1973, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, controlada pela 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, com sede em Brasília – DF e atuação nos 

Estados do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A 

partir do exercício de 2003, com a liberação gradual dos seus contratos de suprimento – 

contratos iniciais – à razão de 25% ao ano, conforme estabelece a Lei 9.648, de 27 de maio de 

1998, a companhia passou a atender às demais regiões do país. O Governo Federal, por meio 
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do Decreto 1.481, alterado pelo Decreto 1.503, de 25 de maio de 1995 e Decreto 2.653, de 

junho de 1998, incluiu a Eletronorte e suas subsidiárias integrais, juntamente com as demais 

empresas do Grupo Eletrobrás, no Programa Nacional de Desestatização – PND. A Lei 

10.848, de 15 de março de 2004, excluiu a Eletrobrás e suas controladas do PND, inclusive a 

Eletronorte. 

A ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. é uma sociedade fechada de economia 

mista, concessionária de serviços públicos de transmissão e geração de energia elétrica, 

subsidiária da Centrais Elétricas do Brasil S.A. – ELETROBRÁS, vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia, tendo a seguinte composição acionária em 31/12/2006: ELETROBRÁS 

(99,7081%), USIMINAS (0,1356%), CEEE (0,1160%), COPEL (0,0332%), CELESC 

(0,0036%), CSN (0,0028%) e Outros (0,0007%). A Empresa foi constituída em 23/12/1968 e 

autorizada a funcionar pelo Decreto nº. 64.395, de 23/04/1969, tendo como atividades básicas 

a realização de estudos, projetos, construção e operação de instalações do sistema de 

transmissão e de geração de energia elétrica, prestação de serviços de telecomunicações, bem 

como de estudos de aproveitamento de reservatórios para fins múltiplos, além da celebração 

de atos de comércio decorrentes destas atividades. Em 1997, por estar incluída no Programa 

Nacional de Desestatização – PND, a Empresa teve as atividades de transmissão e geração de 

energia elétrica cindidas, tendo sido privatizado o segmento de geração em setembro de 1998. 

Dessa maneira, desde 1997, a Empresa atuou somente como empresa de transmissão de 

energia elétrica em alta e extra-alta tensão até o advento da Lei nº. 10.848 (Mar/2004), que 

implantou o novo modelo do setor elétrico brasileiro. Assim, a Empresa foi excluída do PND, 

recebendo autorização para voltar a investir no segmento de geração de energia elétrica. 

A Companhia Energética de Goiás - CELG, sociedade de capital aberto é 

concessionária de serviço público de energia elétrica e seu acionista controlador é a 

Companhia Goiás de Participações S.A. - GOIASPAR, que detém o controle de 98,33% do 

capital votante. Seus principais objetivos sociais são as atividades de execução dos 

empreendimentos constantes do Plano de Eletrificação do Estado de Goiás e a realização de 

estudos, projetos, construção e operação de linhas de transmissão e subestações inferiores a 

230 KV, e redes de distribuição de energia elétrica, bem como a prática dos atos de comércio 

decorrentes dessas atividades.  
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A Companhia Paranaense de Energia - Copel - é uma sociedade por ações, de 

capital aberto, constituída sob a forma de sociedade de economia mista, controlada pelo 

Governo do Estado do Paraná. É destinada, através de suas subsidiárias, a pesquisar, estudar, 

planejar, construir e explorar produção, transformação, transporte, distribuição e 

comercialização de energia, em qualquer de suas formas, principalmente a elétrica, 

participando ainda de consórcios, companhias e empresas, cujos objetivos sejam o 

desenvolvimento de atividades nas áreas de energia, telecomunicações e gás natural, em 

conjunto com empresas privadas. 

A CEEE - GT é uma empresa de economia mista, responsável pelo serviço público 

de energia elétrica, integrada pelas áreas de Geração, Transmissão e Comercialização, 

originada do processo de reestruturação societária da Companhia Estadual de Energia Elétrica 

do Rio Grande do Sul - CEEE, concluído em novembro de 2006, quando foram criadas as 

empresas que compõem o Grupo CEEE. A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, proposta 

pelo Governo Federal e aprovada pelo Congresso Nacional, estabeleceu novas regras para o 

Setor Elétrico Brasileiro. A CEEE, como empresa verticalizada, exercia as atividades de 

geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica precisando, portanto, 

se adequar à nova Lei para continuar atuando no setor. O modelo societário adotado 

compreende a criação de uma empresa holding denominada Companhia Estadual de Energia 

Elétrica Participações – CEEE - Par, com duas controladas: a Companhia Estadual de 

Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE - GT e a Companhia Estadual de 

Distribuição de Energia Elétrica – CEEE - D, permanecendo o Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul com o controle acionário e o poder de gestão de todas as empresas oriundas do 

processo de reestruturação. A CEEE - Par foi criada pelo Estado do Rio Grande do Sul no dia 

26 de outubro de 2006, passando a ser a nova acionista controladora da CEEE - GT. Em 27-

11-2006, ocorreu a Assembléia Geral de Acionistas que aprovou a mudança da denominação 

social da CEEE para Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – 

CEEE – GT. 

A CEMIG é responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica em uma área que abrange aproximadamente 96,7% do Estado de Minas Gerais. Os 

contratos de concessão para a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica 

originalmente celebrados entre CEMIG e a ANEEL continham a obrigação da implementação 

da desverticalização, exigindo que a CEMIG separasse suas operações de geração, 
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transmissão e distribuição em empresas distintas. Em março de 2004, a CEMIG deu início ao 

seu processo de reorganização societária. A desverticalização foi autorizada por meio da Lei 

Estadual Lei nº 15.290, de 04 de agosto de 2004. Ainda em setembro de 2004, a Cemig GT e 

a CEMIG D foram constituídas como subsidiárias integrais da CEMIG, para exercer 

atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até então exercidas pela 

CEMIG nos termos de seus contratos de concessão. Assim, a CEMIG, sociedade de capital 

aberto, atua única e exclusivamente como holding desde 1º de janeiro de 2005, com 

participação societária em empresas controladas individualmente e em conjunto, cujos 

objetivos principais são a construção e operação de sistemas de produção, transformação, 

transmissão, distribuição e comércio de energia elétrica, bem como o desenvolvimento de 

atividades nos diferentes campos da energia, com vistas à respectiva exploração econômica. 

Para esses agentes, que possuíam empreendimentos já construídos, houve prévio 

levantamento dos ativos de transmissão de cada agente e foi concedida concessão de 

transmissão de mais 20 anos. Assim, todo o Sistema Interligado Nacional à esta época estava 

distribuído entre essas empresas, conforme apresentado na Tabela 8. 

Tabela 8 - Participação percentual das empresas de Transmissão do Sistema   

Interligado Nacional por extensão das linhas em 1999* 
Empresas Extensão das linhas 

(km) 

Participação 

(%) 

CHESF 15.381 23,52 

FURNAS 15.371 23,50 

CTEEP/EPTE 8.125 12,42 

ELETRONORTE 7.497 11,46 

ELETROSUL 7.155 10,94 

CEMIG 4.963 7,59 

CEEE 4.662 7,13 

COPEL 1.578 2,41 

CELG 676 1,03 

Total 65.408 100,00 

     *Para linhas com nível de tensão igual e superior a 230kV     

                   Fonte : Site das empresas 
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Nesta época a expansão do sistema de transmissão estava atrelada às necessidades 

dessas empresas em interligar seus parques geradores aos seus consumidores diretos. A 

expansão não atendia a um planejamento ordenado de todo o sistema de transmissão e 

serviam basicamente a interesses regionalizados. Assim, o incremento de linhas de 

transmissão ao sistema era mais iniciativa das empresas do que propriamente fruto do 

processo coordenado de expansão. 

Segundo a ANEEL, de 1992 a 1998, período imediatamente anterior ao início dos 

leilões de transmissão, 5.643km foram acrescidos à malha de transmissão do país. Esse dado 

por si só não revela qualquer importância. Porém quando confrontados com os dados relativos 

aos sete anos posteriores, portanto período de mesmo tamanho, quando foram licitados mais 

de 19.000km de linhas de transmissão, indicam que houve um incremento à dinâmica da 

expansão a partir dos leilões. 

Passados sete anos do início do processo de expansão do Sistema Interligado 

Nacional através das licitações executadas pela ANEEL, o resultado apurado leva aos 

números apresentados na Tabela 9. Não se faz necessário qualquer rigor analítico para 

constatar o acentuado crescimento do número de empresas participantes do SIN. As novas 

entrantes, em sua grande maioria, são Sociedades de Propósito Específico, criadas com o 

objetivo de construir e operar as referidas linhas de transmissão.  

A quantidade de novas empresas no setor de transmissão talvez seja o dado mais 

significativo do novo modelo. Apesar de cada uma delas não ter peso significativo quando 

analisadas isoladamente, o fato de ter multiplicado por mais de nove vezes o número de 

agentes do setor, mostra um dado importante ao evidenciar uma desconcentração da 

titularidade nos contratos de concessão estabelecidos pelo governo e uma participação bem 

mais efetiva do capital privado. 

O surgimento de novos entrantes tem um papel significativo hoje, quando se tem 

em mente o futuro. As concessões de transmissão que estão nas mãos do Estado, oriundas do 

antigo modelo, tem prazo para encerramento, que giram em torno do ano de 2015. Naquela 

data, a se manter as regras atuais, as concessões serão disputadas pelo mercado, o que pode 

provocar uma total desconcentração das titularidades de concessão. 
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Tabela 9 - Participação percentual das empresas de Transmissão do Sistema Interligado  

        Nacional, por extensão das linhas, em 2006* 

           

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da ANEEL 

Empresas Extensão das linhas 

(km) 

Participação 

(%) 

COPEL 1.739 2,12 
CEEE 4.792 5,84 
ELETROSUL 7.191 8,76 
FURNAS 16.877 20,57 
ELETRONORTE 7.857 9,58 
CHESF 17.422 21,23 
CELG 708 0,86 
CEMIG 5.364 6,54 
CTEEP 8.261 10,07 
Companhia Transirapé  65 0,08 
ATE II Transmissora  732 0,89 
SC Energia  375 0,46 
Porto Primavera  490 0,60 
Companhia Transudeste  140 0,17 
Cia Centro-Oeste de Minas 75 0,09 
Vila do Conde Transmissora  324 0,39 
Uirapuru Transmissora  120 0,15 
Itumbiara Transmissora  811 0,99 
Companhia Transleste  150 0,18 
Amazônia-Eletronorte  193 0,24 
Lumitrans  51 0,06 
TSN  106 0,13 
STN . 541 0,66 
Ártemis Transmissora  209 0,25 
ATE Transmissora  370 0,45 
Paraíso-Açu Transmissora  135 0,16 
EXPANSION – Transm. Itumbiara  212 0,26 
Empresa Norte de Transmissão. 473 0,58 
Cachoeira Paulista. 181 0,22 
ERTE 179 0,22 
ETAU 174 0,21 
STE  389 0,47 
NTE (Inabensa) 386 0,47 
GTESA 51 0,06 
ETEP 323 0,39 
Empresa Amazonense de Transmissão  924 1,13 
TSN  1.052 1,28 
Expansion - Transmissão  575 0,70 
Novatrans Energia S.A. 1.278 1,56 
ECTE  253 0,31 
ETEO  505 0,62 
Total 82.053 100,00 
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Além dos resultados apresentados, é preciso ressaltar que vários empreendimentos 

já licitados ainda não se encontram em operação. São mais de 6.000 quilômetros de linhas de 

transmissão que serão adicionados ao SIN até 2009, e que trarão uma diversidade ainda maior 

de participantes no setor. Na Tabela 10 pode-se verificar a participação das empresas e a 

previsão para entrada em operação. 

                  Tabela 10 - Previsão de entrada em operação das linhas de transmissão das 
empresas vencedoras das licitadas em km de extensão 

 
Empresas Extensão das linhas  

(km) 

Previsão de 

operação 

FURNAS 142 Out/07 

CHESF 938 Out/08 a 

Fev/09 

Campos Novos Transmissora de Energia S.A. 131 Fev/09 

Londrina Transmissora de Energia S.A. 132 Fev/09 

São Mateus Transmissora de Energia S.A. 85 Fev/09 

Serra Paracatu Transmissora de Energia Ltda. 246 Abr/09 

Empresa de Transmissão do Espírito Santo S.A. - 
ETES 

107 Out/08 

Interligação Elétrica de Minas Gerais S.A. 172 Out/08 

Ribeirão Preto Transmissora de Energia Ltda. 412 Fev/09 

Poços de Caldas Transmissora de Energia Ltda. 308 Fev/09 

Jauru Transmissora de Energia Ltda. 949 Out/08 

STC - Sistema de Transm. Catarinense S.A. 195 Dez/07 

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande 
do Sul S.A. - RS Energia 

273 Dez/07 

LT Triângulo S.A. 708 Dez/07 

Serra da Mesa Transmissora de Energia Ltda. 681 Abr/08 

Integração Transmissora de Energia S.A. - INTESA 695 Abr/08 

Ate III Transmissora de Energia S.A. 453 Abr/08 

Total 6.627 - 

 
                   Fonte : Elaboração própria, a partir de dados da ANEEL 

 

Vale ressaltar que apesar das restrições de acesso ao financiamento público para 

investimentos (já anteriormente comentado) a Chesf obteve excelentes resultados nesses 

leilões. Pelos dados apresentados, a empresa disponibilizará, nos próximos dois anos mais de 
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900 quilômetros de linhas de transmissão, num esforço de investimento de recursos próprios, 

sem parcerias com outras entidades. 

 
 
5.5  Taxa de insucesso das empresas estatais 

 

Ao longo do período em estudo, situado entre 1999 e 2006, foram licitados no 

Brasil 64 empreendimentos de transmissão, distribuídos em 14 leilões, muitos deles com 

vários lotes. Do total desses empreendimentos,  as empresas estatais concorreram em apenas 

15 deles, ou seja, em 23,4% do total disponibilizado pela ANEEL para expansão do Sistema 

Interligado, o que pode ser verificado no Apêndice deste trabalho. As razões para esta 

participação discreta já foram comentadas. 

Do total de sua participação as estatais conseguiram êxito em 11 (73,3%) 

licitações. Nesta análise não foi levado em consideração a participação das estatais em 

consórcios. 

Esses dados sugerem que os resultados alcançados pelas estatais e divulgados na 

Tabela 4 (pag. 43), podem ser interpretados da seguinte forma: o fato de conseguir êxito em 

apenas 10,33% de todos os empreendimentos licitados no Brasil, não significa que tenha 

havido insucesso nas disputas nos leilões de transmissão, mas que pouco participou 

isoladamente nos processos licitatórios. 
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6.       Conclusões e Recomendações 

 
6.1      Conclusões 

 
6.1.1   Sobre a participação das empresas públicas 

 

• Os dados mostram que a participação direta das empresas públicas recuou 

entre os dois momentos analisados. No início (1999) as empresas detinham 

100% do sistema de transmissão do país, participação esta que regrediu para 

75,5% em 2006, já considerando que a CTEEP não mais pertence ao setor 

público. Vale ressaltar que este percentual não leva em consideração a 

participação das empresas nos consórcios.  

• As empresas do grupo Eletrobrás ainda detém a predominância do mercado 

com 60,14% das concessões de transmissão das linhas de transmissão com 

tensão igual ou superior 230kV do Sistema Interligado Nacional. Esta 

significativa participação vem diminuindo em função do claro objetivo do 

modelo regulatório em incentivar a participação do capital privado. 

• As empresas estatais, a despeito de sua tímida participação direta nos leilões, 

têm contribuído ativamente na constituição de parcerias com agentes privados, 

na formação de consórcios para concorrência em licitações. Desde a 

implantação dos leilões as estatais foram participantes de 14 consórcios 

vencedores de licitações, dos quais 10 em parceria com empresas privadas 

nacionais, 2 com empresas estrangeiras e 2 entre estatais. 

• As evidências empíricas e a análise desenvolvida atestam a hipótese de que as 

empresas públicas desempenham um papel estratégico e de equilíbrio para o 

desenvolvimento do SEB, sistematizado no modelo de parceria estratégica 

público - privada, na medida em que a entrada das empresas públicas nos 

leilões deu mais competitividade ao mercado, garantindo maior modicidade 

tarifária, viabilizando os investimentos planejados e dando mais segurança aos 

empreendimentos.  
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• Há que se estudar com cuidado o papel das empresas públicas em futuro 

próximo. A grande maioria das concessões que estas empresas possuem, 

oriundas do antigo modelo, vence em 2015. A se manter as regras atuais, essas 

empresas concorrerão com empresas privadas para a renovação de seus 

contratos, e muito provavelmente obterão receitas bem menores se 

conseguirem sucesso nas licitações. Nada estranho num ambiente de mercado 

concorrencial. No entanto, neste mesmo mercado, as regras para as empresas 

públicas são distintas daquelas que regem a iniciativa privada e esta equação 

precisa ser discutida levando-se em consideração qual o papel do Estado no 

setor de transmissão. 

 

6.1.2   Sobre a participação das empresas privadas 

 

• As empresas privadas não existiam para o setor de transmissão de energia 

elétrica, antes da reestruturação. O sistema de transmissão era puramente 

estatal. A partir da vigência do novo modelo elas iniciaram sua participação 

através das empresas nacionais e com a chegada das estrangeiras esse 

movimento se intensificou. 

• O sistema interligado nacional conta hoje com empreendimentos em operação 

de 33 novas entrantes. Contabilizando, além dessas, as 15 novas empresas que 

já homologaram contratos de concessão com a União e que disponibilizarão até 

2009 seus empreendimentos, totalizam-se 48 novas empresas de transmissão 

que surgiram a partir do novo modelo do setor elétrico. O número de novos 

agentes é um dado importante para caracterizar o novo modelo do setor 

elétrico, no que tange à transmissão de energia elétrica.  

• Entre os novos empreendedores do setor destacam-se empresas estrangeiras e 

do setor de engenharia. Entre as estrangeiras há uma clara predominância das 

empresas espanholas. Essas empresas destacaram ainda mais nos dois últimos 

leilões de transmissão, realizados em 2006, quando lograram êxito sem 

participação em consórcios. 

• Apesar de recentes, as empresas privadas já respondem por 24,5% dos 

quilômetros de linhas de transmissão do sistema interligado nacional, com 
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tensões iguais ou superior a 230kV. Levando-se em consideração que os novos 

empreendimentos já licitados, mas ainda não disponíveis, contam com mais de 

6.000km e, destes, 83,7% são de concessões às empresas privadas, elas 

responderão por um percentual ainda maior. A tendência é de crescimento e de 

aumento do interesse do mercado por este segmento em virtude do sucesso 

verificado nos resultados dos leilões. 

• A prática desenvolvida pelas empresas quando da formação de consórcios para 

participação em licitações também é uma forte característica do novo modelo 

do setor no segmento de transmissão. Os consórcios permitem maior 

competitividade nos leilões, além de propiciar uma maior participação dos 

diversos agentes no mercado. Formaliza também a possibilidade de estratégia 

de parcerias público-privadas, prática tão buscada como saída para os entraves 

de desenvolvimento da infra-estrutura do país. 

 
6.1.3   Sobre a utilização dos leilões como estratégia para expansão do SIN 

 

• Os resultados indicam que os leilões conseguiram ampliar a capacidade 

instalada e atrair novas empresas e grupos nacionais e estrangeiros e dão uma 

clara dimensão da consolidação dos leilões como elemento determinante para a 

reestruturação do SEB. 

• Pode se concluir que após o início da utilização dos leilões o crescimento do 

sistema interligado ganhou nova dinâmica, beneficiado por um planejamento 

integrado e linhas de financiamentos disponíveis para as empresas do setor. 

• Os leilões têm resultado numa participação mais efetiva de novos entrantes e 

no surgimento de capital estrangeiro nos novos empreendimentos de expansão 

do sistema interligado nacional, além de servir como instrumento para o pleno 

uso das estratégias de parcerias público-privadas. 

• Esta pesquisa permitiu evidenciar que os leilões são instrumentos para a 

realização de transações sob as condições mínimas de transparência e 

seguranças exigidas para as concessões de serviços públicos e têm sido 

caracterizados por uma dinâmica de preços descendentes que tem buscado 

minimizar o custo dos serviços de transmissão.  
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6.1.4   Sobre a reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro  

 
 

• A reestruturação do SEB, pautada no Modelo de Parceria Estratégica Público-

Privada, está definindo um novo padrão de financiamento de investimento. No 

período de 1990 a 2002, as incertezas e inconsistências do marco regulatório, 

somadas às características estruturais do setor elétrico elevaram os riscos e os 

custos de financiamento, impedindo a consolidação de um padrão de  

financiamento. A partir de 2003, verifica-se um maior interesse e confiança do 

setor financeiro que passa a ofertar linhas de crédito com prazos mais longos e 

taxas de juros menores. 

• A atuação do BNDES tem contribuído positivamente para Reestruturação do 

SEB, baseada no Modelo de Parceria Estratégica Público-Privada. A obtenção 

de financiamento do BNDES e a parceria com empresas públicas, detentoras 

de conhecimento e experiência, estão trazendo novos agentes financeiros para 

o setor, sinal de que os riscos estão diminuindo. Neste sentido, a reestruturação 

do SEB e a consolidação do modelo de ‘parceria pública-privada’ tem 

conseguido ampliar e diversificar a atuação de novos agentes econômicos – 

empresas de engenharia, construtoras, fundos de pensão, bancos de 

investimentos, etc. – e parceria com as empresas públicas, em função da 

estabilidade econômica do setor. 

• Na reestruturação do SEB o papel das empresas públicas é estratégico, seja 

pela importância que desempenha quando de sua participação em parcerias 

com a iniciativa privada, trazendo know-how e estabilidade ao 

empreendimento, seja como regulador da política de preços praticada nos 

leilões, razão pela qual deva haver preocupação com o fortalecimento dessas 

empresas no sentido de que possam continuar atuantes. 
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6.2      Recomendações 

 
 

• Algumas considerações podem ser feitas no sentido de ajudar novas pesquisas 

nessa área. Primeiramente é preciso levar em consideração que as informações 

disponibilizadas pelas empresas variam em quantidade e qualidade, e essas 

variações aumentam à medida que as informações vão se afastando com o 

passar do tempo. Alguns dados precisam ser deduzidos, desde que não 

comprometam o resultado consistente. A limitação em pesquisar dados de 

extensão de quilômetros de linhas de transmissão em níveis de tensão igual e 

acima de 230kV resultou em alguns percalços pela ausência dessa distinção 

nas informações. 

• É importante investir, para os propósitos de trabalhos afins, no detalhamento 

das informações da formação dos consórcios, ressaltando a composição de 

cada empresa no intuito de atribuir a cada uma a sua parcela proporcional em 

cada quilômetro de linha adicionado ao sistema. 

• Vale dizer que haverá melhores condições de análise quando as empresas 

novas se consolidarem no mercado e disponibilizarem suas informações. 

• Por fim é imprescindível ressaltar a importância de aprofundar o estudo na 

legislação do setor elétrico, raiz de todas as mudanças, e compreender o 

contexto político-econômico em que as mesmas foram inseridas, sem os quais 

torna-se obscuro o entendimento e as razões delas existirem. 
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APENDICE – RESULTADOS DAS LICITAÇÕES 
 

Empreendimento 
 

Empresa/Consórcio 
 

Deságio 
% 

 

 
 
  

CONCORRÊNCIA Nº 007/1999 

CONSÓRCIO TRANSBRAS, constituído pelas empresas: 
Companhia Paranaense de Energia - Copel ; PEM Engenharia S.A.; e SOINCO S.A.C.I. - 
Sociedade de Engenharia Brasileira Ltda. 

-0,018 

CONSÓRCIO MULTISERCE/AMP, constituído pelas empresas: 
Multiservice Engenharia Ltda. (54); e AMP do Brasil Conectores Elétricos Eletrônicos 
Ltda. (46) 

-8,02 

LT Taquaruçu - 
Assis  

LT Assis – 
Sumaré 
252,5Km CONSÓRCIO SCHAHIN/ALUSA, constituído pelas empresas: 

Schahin engenharia e Comércio Ltda. e ALUSA - Companhia Técnica de Engenharia 
Elétrica  

-4,00 

 
 

 
 
  

CONCORRÊNCIA Nº 011/1999 
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL -30,00 

CONSÓRCIO LUMINAR, constituído pelas empresas: 
Luminar Comércio e Indústria Ltda. (85); e Luminar Montagens Elétricas Ltda.(15) 

-13,60 

CONSÓRCIO SCHAHIN/ALUSA/CELESC, constituído pelas empresas: 
Schahin Engenharia Ltda.(40); ALUSA - Companhia Técnica de Engenharia (40); e 
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC (20) 

-30,75 

CONSÓRCIO INEPAR/ENELPOWER, constituído pelas empresas: 
Inepar Energia S.A. (50); e Enelpower S.p.A. (50) 

-13,12 

CONSÓRCIO NOVATRANS, constituído pelas empresas:  
Camargo Corrêa Equipamentos e Sistemas S.A. (5); e Civilia Engenharia Ltda. (95) 

-14,92 

LT Campos 
Novos – 
Blumenau 

 
173,3km 

CONSÓRCIO BARGOA/COBRA/ELECNOR/RED ELÉCTRICA, constituído pelas 
empresas: 
Bargoa S.A. (15); Cobra Bahia Instalações e Serviços Ltda.(15); Elecnor S.A.(15); e Red 
Eléctric de España S.A.(15) 

-20,03 

 

 
 
  

CONCORRÊNCIA Nº 003/2000 
PEM ENGENHARIA S.A. -18,51 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -32,85 Subestação 

Itajubá 3 
3km 

CONSÓRCIO ALUSA/FURNAS/SCHNEIDER, constituído pelas empresas: 
ALUSA - Companhia Técnica de Engenharia; Furnas Centrais Elétricas; e Schneider 
Electric Alta Tensão Ltda. 

-27,13 

 

 
 
  

LEILÃO Nº 002/2000 
GRUPO A 

LT Interligação 
Norte-Sul II 
1.278km 

CONSÓRCIO INTERLIGAÇÃO 500 ASS, constituído pelas empresas: 
Schahin Engenharia Ltda.; ALUSA - Companhia Técnica de Engenharia; José Cartellone 
Construciones Cililes S.A.; e Schneider Electric Alta Tensãos Ltda. 

-2,85 
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CONSÓRCIO NOVATRANS ENERGIA-GC, constituído pelas empresas:  
Civilia Engenharia Ltda.; Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.; e Camargo 
Corrêa Equipamentos e Sistemas S.A. 

-2,95 

GRUPO B 

CONSÓRCIO INTERLIGAÇÃO BRASIL 500 ASS, constituído pelas empresas:  
Schahim Engenharia Ltda., Companhia Técnica de Engenharia Elétrica, José Cartellone 
Construciones Civiles S.A. e Schneider Eletric Alta Tensão Ltda. 

-0,75 

CONSÓRCIO NOVATRANS ENERGIA-GC, constituído pelas empresas: Civilia Engenharia 
Ltda., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Camargo Corrêa Equipamentos e 
Sistemas S.A. 

0,00 

Expansão da 
Interligação 
Norte-Sul 
575km 

CONSÓRCIO EXPANSÃO, constituído pelas empresas:  
Instalaciones Abengoa, Inabensa, S.A., Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., Elecnor 
S.A. e Isolux Wat S.A. 

-0,91 

GRUPO C 

CONSÓRCIO INEPAR/ENELPOWER, constituído pelas empresas:  
Inepar Energia S.A. e Enelpower S.p.A. 

-3,34 

CONSÓRCIO NOVATRANS ENERGIA-GC, constituído pelas empresas:  
Civilia Engenharia Ltda., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Camargo Corrêa 
Equipamentos e Sistemas S.A. 

0,00 
Interligação 

Sudeste-Nordeste 
 

1.050km CONSÓRCIO INTERLIGAÇÃO ASS, constituído pelas empresas:  
Schahim Engenharia Ltda., Companhia Técnica de Engenharia Elétrica, José Cartellone 
Construciones Civiles S.A. e Schneider Eletric Alta Tensão Ltda. 

-3,23 

 
 
 
 

 

LEILÃO Nº 004/2000 
GRUPO A 

Expansão da 
Interligação Sul-

Sudeste  
328km 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 0,00 

GRUPO B 

CONSÓRCIO TUC-2001, constituído pelas empresas:  
ALUSA-Companhia Técnica de Engenharia Elétrica e Schahin Engenharia Ltda. 

-8,02 
LT Tucuruí - Vila 
do Conde - 2º 

Circuito 
323km  EARTH TECH BRASIL LTDA. -0,48 

GRUPO C 
Expansão da 

Interligação Norte 
– Nordeste 
924km 

CONSÓRCIO TUC-2001, constituído pelas empresas:  
ALUSA-Companhia Técnica de Engenharia Elétrica e Schahin Engenharia Ltda. 
 
 

0,00 

 

 
 
  

LEILÃO Nº 001/2001 
GRUPO A 

CONSÓRCIO INTER EXPANSION, constituído pelas empresas:  
Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., Elecnor S.A., Instalaciones Abengoa, Inabensa, S.A. 
e Isolux Wat S.A.. 

  LT Bateias – 
Jaguariaíva 
137km 

Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0,00 
GRUPO B 

Não houve Proponente. 
Observação: Obra Prioritária - Resolução GCE nº 035/2001, autorizando FURNAS à execução 
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CONSÓRCIO INTER EXPANSION, constituído pelas empresas:  
Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., Elecnor S.A., Instalaciones Abengoa, Inabensa, S.A. 
e Isolux Wat S.A. 

-100,00 

CONSÓRCIO EARTH TECH-CEMIG, constituído pelas empresas: Earth Tech Brasil Ltda. 
-100,00 

LT Ouro Preto 2 – 
Vitória 
370km 

PEM ENGENHARIA S.A. -100,00 
GRUPO C 

CONSÓRCIO INTER EXPANSION, constituído pelas empresas:  
Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., Elecnor S.A., Instalaciones Abengoa, Inabensa, S.A. 
e Isolux Wat S.A.. 

  

 PEM ENGENHARIA S.A. 
Observação: A Proponente não assinou o Contrato de Concessão e o Despacho 
ANEEL nº 36, de 31 de janeiro de 2002, tornou sem efeito a adjudicação concedida a 
PEM Engenharia S.A. 

-9,77 

LT Itumbiara – 
Marimbondo 

 
212km 

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG   

 
 
 

LEILÃO Nº 003/2001 
GRUPO A 

LT Goianinha – 
Mussuré 
51km 

Hot Line Construções Elétricas Ltda. -0,50 

GRUPO B 
 LT Chavantes – 

Botucatu 
137km Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP 

0,00 

GRUPO C 
LT Vila do Conde 
- Santa Maria 

179km 
Não houve proponente 
Observação: Relançado no Edital e Leilão nº 002/2002-ANEEL 

- 

GRUPO D 
Instalaciones Inabensa S.A. -1,01 LT Xingó - 

Angelim 
LT Angelim - 

Campina Grande 
SE Angelim 
386km 

CONSÓRCIO INTER EXPANSION, constituído pelas empresas:  
Cobra Instalaciones y Servicios S.A. Elecnor S.A., Pem Engenharia S.A. e Isolux Wat S.A. 

-0,91 

 
 
 

LEILÃO Nº 002/2002 
GRUPO A 

Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE -0,01 
Hotline Construções Elétricas Ltda.; 0,00 LT Presidente 

Médici - Pelotas 3 
130km CONSÓRCIO S.A. - PELOTAS, formado pelas empresas: 

 Schahin Engenharia Ltda. e Companhia Técnica de Engenharia Elétrica; 
0,00 

GRUPO B 
Asa Investment AG -2,89 
CONSÓRCIO LUMITRANS, formado pelas empresas: 
Luminar Comércio e Indústria Ltda.. e Luminar Montagens Elétricas Ltda.. 

0,00 

LT Uruguaiana - 
Maçambará - 
Santo Ângelo - 
Santa Rosa 
386km 

CONSÓRCIO ELECNOR-ISOLUX, formado pelas empresas:  
Elecnor S.A.. e Isolux Wat S.A..; 

-2,72 
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CONSÓRCIO SA - URUGUAIANA, formado pelas empresas: 
Schahin Engenharia Ltda. e Companhia Técnica de Engenharia Elétrica 

0,00 

GRUPO C 
Hotline Construções Elétricas Ltda. 0,00 
CONSÓRCIO SA - CAMPOS, formado pelas empresas:  
Schahin Engenharia Ltda. e Companhia Técnica de Engenharia Elétrica; 

0,00 
LT Campos 

Novos - Lagoa 
Vermelha - Santa 

Marta 
174km 

CONSÓRCIO PLANALTO TRANSMISSÃO, formado pelas empresas: 
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE; Alcoa Alumínio S.A.; CPFL Geração 
Energia S.A.; Camargo Cimentos S.A. e DME Energética Ltda. 

-0,03 

GRUPO D 
Instalaciones Inabensa S.A. 0,00 
CONSÓRCIO ISOELEC, formado pelas empresas: 
Elecnor S.A. e Isolux Wat S.A.; 

0,00 LT Vila do Conde 
- Santa Maria 

179km CONSÓRCIO SA - VILA DO CONDE, formado pelas empresas: 
Schahin Engenharia Ltda. e Companhia Técnica de Engenharia Elétrica 

-0,10 

GRUPO E 
Instalaciones Inabensa S.A. -7,68 
Earth Tech Brasil Ltda. -0,11 
CONSÓRCIO ELECNOR-ISOLUX, formado pelas empresas: 
Elecnor S.A.. e Isolux Wat S.A..; e 

-11,99 

LT Tijuco Preto - 
Cachoeira 
Paulista 
181km CONSÓRCIO SA - TIJUCO, formado pelas empresas: 

Schahin Engenharia Ltda. e Companhia Técnica de Engenharia Elétrica 
-0,73 

GRUPO F 
Asa Investment AG; -1,51 
CONSÓRCIO ELECNOR-ISOLUX, formado pelas empresas: 
Elecnor S.A.. e Isolux Wat S.A.. 

-15,00 
Expansão da 
Interligação 

Norte-Nordeste 
468km CONSÓRCIO S.A. - C4, formado pelas empresas:Schahin Engenharia Ltda. e 

Companhia Técnica de Engenharia Elétrica 
-15,09 

GRUPO G 
CONSÓRCIO INTER EXPANSION, formado pelas empresas: 
Cobra Instalaciones y Servicios S.A.., Elecnor S.A.., Isolux Wat S.A.. e Instalaciones 
Inabensa S.A..; 

-11,68 LT Itumbiara – 
Marimbondo 

212km CONSÓRCIO SA - MINAS, formado pelas empresas: 
Schahin Engenharia Ltda. e Companhia Técnica de Engenharia Elétrica; e 

-11,51 

GRUPO H 
Hotline Construções Elétricas Ltda. -0,01 
Asa Investment AG 0,00 LT Paraíso – Açu 

135km CONSÓRCIO SA - PARAÍSO, formado pelas empresas: 
Schahin Engenharia Ltda. e Companhia Técnica de Engenharia Elétrica. 

0,00 

 
 
 

LEILÃO Nº 001/2003 
GRUPO A 

Consórcio Goiás Energia, formado pelas empresas: 
J. Malucelli Construtora de Obras, Fuad Rassi Engenharia Indústria e Comércio Ltda., 
Construtora Floriano Ltda e Cel Engenharia Ltda. 

0,00 

Consórcio Transul, formado pelas empresas:  
FURNAS Centrais Elétricas S.A., Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do 
Brasil S.A. – ELETROSUL, Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, Isolux Wat 
S.A., Elecnor S.A. e Isolux Energia e Participações Ltda. 

-24,95 

LT Londrina - 
Assis – 

Araraquara 
 

370km 

Schahin Engenharia Ltda. -23,90 
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Abengoa S.A.  -36,07 
GRUPO B 

Consórcio Paraná, formado pelas empresas: 
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. – ELETROSUL; 
Santa Rita Comércio e Engenharia Ltda. e Control y Montajes Industriales Cymi S.A. 

-49,01 

Consórcio Elecnor/Isolux, formado pelas empresas: 
Isolux Wat S.A. e Elecnor S.A. 

-32,50 

Schahin Engenharia Ltda. -29,00 

LT Salto Santiago 
- Ivaiporã - 

Cascavel Oeste 
 

525km 

COPEL Transmissão S.A. e Instalaciones Inabensa S.A. -44,91 
GRUPO C 

Consórcio AC Transmissão, formado pelas empresas: 
Companhia Técnica de Engenharia Elétrica – ALUSA e Companhia Hidro Elétrica do 
São Francisco – CHESF 

-39,25 LT Teresina II - 
Fortaleza II 
541km 

Schahin Engenharia Ltda. -39,21 
GRUPO D 

Consórcio Brasil Energia, formado pelas empresas: 
MPE S.A. Participações e Administração, MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., EBE 
Empresa Brasileira de Engenharia S.A., Gemon - Geral de Engenharia e Montagens S.A. e 
Global Participações Ltda. 

-16,10 

Consórcio Amazônia, formado pelas empresas: 
Mastec Brasil S.A., Alubar Cabos S.A., Encomind Engenharia Comércio Indústria Ltda, 
Linear Participações e Incorporações Ltda e Bimetal Indústria e Comércio de Produtos 
Metalúrgicos Ltda., conforme decisão judicial 

-3,89 

Consórcio Promon-Engevix, formado pelas empresas: 
Promon Engenharia Ltda e Engevix Engenharia S.A. 

-1,00 

Consórcio Alhambra, formado pelas empresas: 
Control y Montajes Industriales Cymi S.A e Fluxo Engenharia Ltda. 

-36,00 

Consórcio São Francisco Bahia, formado pelas empresas:Companhia Técnica de 
Engenharia Elétrica – ALUSA e Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 

-29,90 

Consórcio Elecnor/Isolux, formado pelas empresas: 
Isolux Wat S.A. e Elecnor S.A. 

-27,28 

Hot Line Construções Elétricas Ltda. 0,00 

LT Camaçari II – 
Sapeaçu 
106km 

Abengoa S.A.  -16,43 
GRUPO E 

Consórcio Amazônia, formado pelas empresas: 
Mastec Brasil S.A., Alubar Cabos S.A., Encomind Engenharia Comércio Indústria Ltda, 
Linear Participações e Incorporações Ltda e Bimetal Indústria e Comércio de Produtos 
Metalúrgicos Ltda., conforme decisão judicial 

-4,06 

Consórcio Lumitrans, formado pelas empresas: 
Luminar Montagens Elétricas Ltda e Luminar Comércio e Indústria Ltda. 

-22,50 

LT Machadinho - 
Campos Novos 

51km 

Consórcio de Transmissão Planalto Catarinense, formado pelas empresas: 
Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. – ELETROSUL e Camargo Correia 
Equipamentos e Sistemas S.A. 

-18,10 

GRUPO F 

LT Coxipó - 
Cuiabá – 

Rondonópolis 
 

Consórcio Brasil Energia, formado pelas empresas: 
MPE S.A. Participações e Administração, MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., EBE 
Empresa Brasileira de Engenharia S.A., Gemon - Geral de Engenharia e Montagens S.A. e 
Global Participações Ltda. 

-15,10 
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Consórcio Amazônia/Eletronorte, formado pelas empresas: 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE, Mastec Brasil S.A., 
Alubar Cabos S.A, Encomind Engenharia Comércio Indústria Ltda., Linear 
Participações e Incorporações Ltda. e Bimetal Indústria e Comércio de Produtos 
Metalúrgicos Ltda. 

-38,85 

Consórcio Goiás Energia, formado pelas empresas: 
J. Malucelli Construtora de Obras, Fuad Rassi Engenharia Indústria e Comércio Ltda., 
Construtora Floriano Ltda e Cel Engenharia Ltda. 

-12,00 

Consórcio Promon-Engevix, formado pelas empresas: 
Promon Engenharia Ltda. e Engevix Engenharia S.A. 

-6,00 

Consórcio Elecnor/Isolux, formado pelas empresas: 
 Isolux Wat S.A. e Elecnor S.A. 

-12,00 

Schahin Engenharia Ltda. -25,00 
Cobra Instalaciones y Servicios S.A. -16,76 
Companhia Técnica de Engenharia Elétrica – ALUSA -28,40 

193km 

Instalaciones Inabensa S.A.  -22,72 
GRUPO G 

Consórcio Amazônia, formado pelas empresas: 
Mastec Brasil S.A., Alubar Cabos S.A., Encomind Engenharia Comércio Indústria Ltda., 
Linear Participações e Incorporações Ltda e Bimetal Indústria e Comércio de Produtos 
Metalúrgicos Ltda., conforme decisão judicial 

-15,12 

Consórcio Goiás Energia, formado pelas empresas: 
J. Malucelli Construtora de Obras, Fuad Rassi Engenharia Indústria e Comércio Ltda., 
Construtora Floriano Ltda. e Cel Engenharia Ltda 

-3,00 

Consórcio Espabrasil, formado pelas empresas: 
Dragados Industrial S.A. e Fluxo Engenharia Ltda. 

-20,00 

Consórcio Transleste, formado pelas empresas: 
FURNAS Elétricas S.A., Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, Companhia 
Técnica de Engenharia Elétrica – ALUSA e Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. 

-34,00 

Consórcio Elecnor/Isolux, formado pelas empresas: 
Isolux Wat S.A. e Elecnor S.A. 

-11,08 

LT Montes Claros 
– Irapé 

 
150km 

Instalaciones Inabensa S.A.  -21,78 

 
 
 

LEILÃO Nº 001/2004 
GRUPO A 

Abengoa S.A. -20,43 
Isolux Wat S.A. -39,15 
Cobra Instalaciones Y Servicios S.A. -36,35 
Elecnor S.A. -40,00 

LT Cuiabá – 
Itumbiara 
811km Consórcio Brasil Central, formado pelas empresas: Companhia Energética de Minas Gerais 

- CEMIG, MAIRENGINEERING DO BRASIL - Construção e Administração de Projetos 
LTDA., Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, FURNAS - Centrais 
Elétricas S.A., Schahin Engenharia Ltda. e Construtora Queiroz Galvão 

-28,10 

GRUPO B 
HOT LINE Construções Elétricas Ltda. -0,000005 
Abengoa S.A. -14,00 
Isolux Wat S.A. -11,00 
Companhia Técnica de Engenharia Elétrica -5,41 

LT Ivaiporã - 
Londrina - C2 

 
120km 

Consórcio Uirapuru, formado pelas empresas: 
Control Y Montajes Industriales Cymi S.A., COPEL PARTICIPAÇÕES S.A., 
ELETROSUL - Centrais Elétricas S.A. e Santa Rita Comércio e Engenharia LTDA. 

-27,50 
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CONSÓRCIO LUMIPAR, formado pelas empresas: 
PARNAMIRIM ENERGIA S.A. e LUMINAR MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA. 

-2,00 

GRUPO C 
CONSÓRCIO GRALHA AZUL, formado pelas empresas: 
Copel Participações S.A. e ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. 

-0,59 LT Cascavel 
Oeste - Foz do 
Iguaçu Norte 

115km 
CONSÓRCIO LUMIPAR, formado pelas empresas: 
PARNAMIRIM ENERGIA S.A. e LUMINAR MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA. 

-0,50 

GRUPO D 
Abengoa S.A.  -25,01 
Isolux Wat S.A. -36,12 
Cobra Instalaciones y Servicios S.A. -20,00 
Elecnor S.A. -2,00 

LT Tucuruí - Vila 
do Conde - C3 

 
324km CONSÓRCIO TUC-3, formado pelas empresas: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – 

ELETRONORTE e Companhia Técnica de Engenharia Elétrica; 
-28,89 

GRUPO E 
LT Furnas - 
Pimenta - C2 

75km 

CONSÓRCIO CENTRO OESTE DE MINAS, formado pelas empresas: 
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.e Companhia Energética de Minas Gerais – 
CEMIG 

-11,71 

GRUPO F 
Elecnor S.A. 0,00 LT Itutinga - Juiz 

de Fora 
 

140km 

CONSÓRCIO SUDESTE DE MINAS, formado pelas empresas: FURNAS Centrais 
Elétricas S.A., Orteng Equipamentos e Sistemas LTDA., Companhia Energética de 
Minas Gerais – CEMIG e Companhia Técnica de Engenharia Elétrica; 

-23,04 

GRUPO G 
LT Macaé - 
Campos - C3 

92km 

FURNAS Centrais Elétricas S.A. 
 
 

-18,00 

GRUPO H 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF -53,70 
CONSÓRCIO ALHAMBRA, formado pelas empresas: 
Control Y Montajes Industriales Cymi S.A. e Fluxo Engenharia LTDA 

0,00 
LT Milagres – 

Tauá 
200km 

 CONSÓRCIO CEPAR ENERGIA, formado pelas empresas:Parnamirim Energia S.A. e 
Tracol Serviços Elétricos S.A. 

-7,00 

GRUPO I 
HOT LINE Construções Elétricas Ltda 0,00 
Isolux Wat S.A. -100,00 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF -52,81 

LT Milagres - 
Coremas - C2 

 
120km CONSÓRCIO CEPAR ENERGIA, formado pelas empresas: 

PARNAMIRIM ENERGIA S.A. e TRACOL SERVIÇOS ELÉTRICOS S.A.  
-0,50 

GRUPO J 
Abengoa S.A. -19,67 
Isolux Wat S.A. -24,00 
Elecnor S.A. -2,00 
CONSÓRCIO GUARÁ, formado pelas empresas: FLUXO ENGENHARIA LTDA., Control Y 
Montajes Industriales Cymi S.A., ELETROSUL Centrais Elétricas S.A e Cotesa Engenharia  

-9,10 

LT Porto 
Primavera - 
Dourados 
LT Porto 

Primavera – 
Imbirussu 
491km 

CONSÓRCIO DOURADOS, formado pelas empresas: 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e Companhia Técnica de Engenharia 
Elétrica 

-19,15 

GRUPO K 
Abengoa S.A. -32,00 
Isolux Wat S.A. -30,07 
Cobra Instalaciones y Servicios S.A. -28,35 

LT Campos 
Novos - 

Blumenau C2 
 Companhia Técnica de Engenharia Elétrica -35,12 
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Elecnor S.A. -8,00 375km 

CONSÓRCIO CABURÉ, formado pelas empresas: 
Schahin Engenharia Ltda., ENGEVIX ENGENHARIA S.A. e ELETROSUL Centrais 
Elétricas S.A.  

-40,75 

 
 
 

LEILÃO Nº 002/2004 
GRUPO A 

Abengoa S.A. -47,50 
Isolux Wat S.A. -41,20 
Schahin Engenharia Ltda -25,00 

CONSÓRCIO COLINAS NORTE-NORDESTE, formado pelas empresas: 
Cia Técnica de Engenharia Elétrica, Construtora Queiroz Galvão S.A., Mairengineering do 
Brasil Construção e Administração de Projetos Ltda, Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco – CHESF e Eletronorte  Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 

-40,15 

LT Colinas – 
Sobradinho 

 
937km 

CONSÓRCIO IPÊ, formado pelas empresas: 
Cobra Instalaciones Y Servicios  e Control Y Montajes Industriales – CYMI  

-32,10 

GRUPO B 
Abengoa S.A. -7,04 

LT Irapé – 
Araçuaí 
65km 

CONSÓRCIO TRANSLESTE 2, formado pelas empresas: 
Cia Técnica de Engenharia Elétrica, Furnas Centrais Elétricas S.A., Companhia 
Energética de Minas Gerais – CEMIG e Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda 

-11,00 

 
 
 

LEILÃO Nº 001/2005 

GRUPO A 
Consórcio Tocantins, formado pelas empresas: 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE (37 - líder); Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco - CHESF (12); ENGEVIX Engenharia S.A. (10); CAMARGO 
CORRÊA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S.A. (20,5); CONSTRUTORA QUEIROZ 
GALVÃO S.A. (20,5) 

-40,50 

ABENGOA S.A. -49,70 
NEOENERGIA S.A. -30,67 
Consórcio BANDEIRANTE, formado pelas empresas: 
LT BANDEIRANTE Empreendimentos Ltda. (75 - líder), EMPA S.A. Serviços de Engenharia 
(15) e FUAD RASSI Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (10) 

-15,00 

ISOLUX WAT S.A. -46,80 
ALUSA Engenharia Ltda. -27,50 

CONSÓRCIO RAPAUI, formado pelas empresas: 
ISA - Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (70 - líder) e Control Y Montajes Industriales - 
CYMI, S.A. (30); 

-39,60 

Inteligação Norte-
Sul III - Trecho 1 

 
454km 

ELECNOR S.A. -42,00 
GRUPO B 

Consórcio INTEGRAÇÃO, formado pelas empresas: 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE (37 - líder), Companhia 
Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF (12), ENGEVIX Engenharia S.A. (3) e FUNDO 
DE INVESTIMENTO em Participações Brasil Energia (48); 

-42,00 

TRANSMISSORA SUDESTE NORDESTE S.A. - TSN -30,33 

Inteligação Norte-
Sul III - Trecho 2 

 
 

695km 

ABENGOA S.A. -28,00 
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NEOENERGIA S.A. -12,78 
ISOLUX WAT S.A. -34,19 

Consórcio RAPAUI, formado pelas empresas: 
ISA - Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (70 - líder) e Control Y Montajes Industriales - 
CYMI, S.A. (30). 

-25,00 

ELECNOR S.A. -37,00 
GRUPO C 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. -37,00 

Consórcio Luziânia, formado pelas empresas: 
FURNAS Centrais Elétricas S.A. (24,5), Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 
(24,5), Construtora QUEIROZ GALVÃO S.A. (20,5 - líder), SCHAHIN Engenharia S.A. 
(20,5) e ORTENG Equipamentos e Sistemas Ltda. (10); 

-16,99 

ABENGOA S.A. -28,00 
NEOENERGIA S.A. -12,42 

Consórcio BANDEIRANTE, formado pelas empresas: 
LT BANDEIRANTE Empreendimentos Ltda. (75 - líder), EMPA S.A. Serviços de Engenharia 
(15) e FUAD RASSI Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (10). 

-35,34 

ISOLUX WAT S.A. -42,60 
ISA - INTERCONEXI[ON ELÉCTRICA S.A. E.S.P. -35,65 

Inteligação Norte-
Sul III - Trecho 3 

 
681km 

ELECNOR S.A. -34,00 
GRUPO D 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. -35,04 
ABENGOA S.A. -21,00 
NEOENERGIA S.A. -5,98 
Consórcio BANDEIRANTE, formado pelas empresas: 
LT BANDEIRANTE Empreendimentos Ltda. (75 - líder), EMPA S.A. Serviços de 
Engenharia (15) e FUAD RASSI Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (10). 

-46,04 

ISOLUX WAT S.A. -34,41 
Consórcio NOVA PONTE, formado pelas empresas: 
FURNAS Centrais Elétricas S.A. (24,5), Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 
(24,5), ALUSA Engenharia Ltda. (30,5 - líder) e ORTENG Equipamentos e Sistemas Ltda. 
(20,5); 

-39,53 

ISA - INTERCONEXI[ON ELÉCTRICA S.A. E.S.P. -28,63 

Expansão da 
Interligação 
Norte-Sul III 

 
708km 

ELECNOR S.A. -32,75 
GRUPO E 

Consórcio CABURÉ, formado pelas empresas:ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. 
(49 - líder), SCHAHIN Engenharia S.A. (41) e ENGEVIX Engenharia S.A. (10) 

-35,21 

ABENGOA S.A. -20,00 

Consórcio BANDEIRANTE, formado pelas empresas: 
LT BANDEIRANTE Empreendimentos Ltda. (75 - líder), EMPA S.A. Serviços de Engenharia 
(15) e FUAD RASSI Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (10). 

-15,04 

ISOLUX WAT S.A. -18,00 
ALUSA Engenharia Ltda. -14,85 

Consórcio GTF Energia, formado pelas empresas: 
Construtora Gautama Ltda. (95 - líder) e Fluxo Engenharia Ltda. (5); 

-4,36 

Consórcio RAPAUI, formado pelas empresas: 
ISA - Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (70 - líder) e Control Y Montajes Industriales - 
CYMI, S.A. (30); 

-15,15 

LT Campos 
Novos – Pólo 

273km 

ELECNOR S.A. -33,69 
GRUPO F 
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Consórcio CME - EFACEC, formado pelas empresas: 
CME - Construção e Manutenção Electromecânica S.A. (50), EFACEC Engenharia S.A. 
(45) e EFACEC do Brasil Ltda. (5 - líder); 

-2,00 

ABENGOA S.A. -15,00 

Consórcio CURUPIRA, formado pelas empresas: 
ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. (49 - líder), FUNDO DE INVESTIMENTO em 
Participações Brasil Energia (41) e BRAMETAL - Brandão Metalúrgica S.A. (10); 

-29,00 

Consórcio BANDEIRANTE, formado pelas empresas: 
LT BANDEIRANTE Empreendimentos Ltda. (75 - líder), EMPA S.A. Serviços de Engenharia 
(15) e FUAD RASSI Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (10). 

-36,82 

ISOLUX WAT S.A. -32,22 
ALUSA Engenharia Ltda. -41,44 
ISA - INTERCONEXI[ON ELÉCTRICA S.A. E.S.P. -21,03 

LT Barra Grande 
– Lages 

 
 

195km 

ELECNOR S.A. -30,00 
GRUPO G 

LTTijuco Preto - 
Itapeti  

LT Itapeti – 
Nordeste 
50km 

FURNAS -0,50 

 
 
 

LEILÃO Nº 005/2006 
GRUPO A 

Consórcio Ocidental, formado pelas empresas: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – 
ELETRONORTE (49 - líder) e Neoenergia S.A. (51) 

-27,55 

Bimetal industria e Comércio de Produtos Metálicos S.A.  -25,06 
Control Y Montajes Industriales – CYMI S.A.  -51,00 
ABENGOA S.A. -17,10 
ISOLUX INGENIERIA, S.A. -42,29 
Companhia Técnica de Engenharia Elétrica  -40,00 
Interconexion Electrica S.A. -33,96 
ELECNOR S.A. -51,01 

LT Samuel - 
Ariquemes;  

Ariquemes - Ji-
Paraná;  

Ji-Paraná - 
Pimenta Bueno; 
Pimenta Bueno - 

Vilhena 
 e Vilhena - Jauru 
C1 e C2 - 230 kV 

949km Terna Participações S.A.  -26,00 
 

GRUPO B 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. -58,22 
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -58,20 
ISOLUX INGENIERIA, S.A. -49,71 
Consórcio TRANSJAGUARÁ formado pelas empresas:CIA. TÉCNICA DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA (41 - líder); CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (24,5); FURNAS 
CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (24,5); ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 
(10,0); -45,00 
TERNA PARTICIPAÇÕES S.A. -42,50 
ABENGOA, S.A. -41,40 
ELECNOR, S.A. -40,00 

Consórcio SCHAIN – FIP BRASIL ENERGIA, formado pelas empresas: 
SCHAHIN ENGENHARIA S.A. (50 - líder); FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES BRASIL ENERGIA (50) -28,10 

LT Jaguara - 
Estreito - Ribeirão 
Preto - Poços de 
Caldas - 500 kV 

 
308km 

NEOENERGIA S.A. -23,50 
GRUPO C 

LT São Simão - COBRA INSTALACIONES Y SERVCIOS, S.A. -51,85 
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ISOLUX INGENIERIA, S.A. -51,75 
ABENGOA, S.A. -46,20 
Consórcio TRANSRIBEIRÃO, formado pelas empresas: 
NEOENERGIA S.A. (51 - líder); CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (24,5); 
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (24,5) -44,10 
ISOLUX INGENIERIA, S.A. -51,75 
CIA. TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA -43,00 
ELECNOR, S.A. -40,00 

Marimbondo - 
Ribeirão Preto - 

500 kV 
 

412km 

TERNA PARTICIPAÇÕES S.A. -32,50 
 

GRUPO D 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.; -30,00 
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. -8,50 
ABENGOA, S.A. -34,00 
ISOLUX INGENIERIA, S.A. -19,00 

Consórcio TRANSGERAIS, formado pelas empresas: 
ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. (41 - líder); CEMIG GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO S.A. (24,5); FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (24,5); CIA. TÉCNICA 
DE ENGENHARIA ELÉTRICA (10,0); -25,00 

LT Neves1 - 
Mesquita - 500 kV 

 
172km 

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -40,00 
 

GRUPO E 
Linear Participações e Incorporações Ltda. -24,00 
Control Y Montajes Industriales – CYMI S.A. -5,00 
Consórcio EIP-P&B BRASIL, formado pelas empresas: 
E.I.P-ELECTRICIDADE INDUSTRIAL PORTUGUESA, S.A. (50 - líder); PINTO & BENTES, 
S.A. (50) -14,32 
ABENGOA, S.A. -21,50 
NEOENERGIA S.A. -40,16 
Cia. Técnica de Engenharia Elétrica -50,00 
Consórcio FUAD RASSI-J. MALUCELLI, formado pelas empresas: 
FUAD RASSI ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (50 - líder) e J. 
MALUCELLI CONTRUTORA DE OBRAS S/A (50) -20,33 

LT Funil - Itapebi - 
230 kV 

 
198km 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF -57,06 
 

GRUPO F 
Empresa de Energia de Bogotá S.A. E.S.P. -18,00 
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. -21,50 
Linear Participações e Incorporações LTDA. -19,00 
Consórcio EDP – SCHAIN, formado pelas empresas: 
CASTELO ENERGÉTICA S.A. – CESA (90 - líder); SCHAHIN ENGENHARIA S.A. (10) -18,00 
Consórcio EIP-P&B BRASIL, formado pelas empresas:E.I.P-ELECTRICIDADE 
INDUSTRIAL PORTUGUESA, S.A. (50 - líder); PINTO & BENTES, S.A. (50) -12,68 
ABENGOA, S.A. -34,66 
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -2,46 
Consórcio ESPÍRITO SANTO, formado pelas empresas: 
FUAD RASSI ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (51 - líder) e FURNAS 
CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (49) -32,28 

LT Mascarenhas - 
Verona -230 kV 

 
107km 

Cia. Técnica de Engenharia Elétrica -35,28 
 

GRUPO G 
Empresa de Energia de Bogotá S.A. E.S.P. -24,30 LT Cascavel 

Oeste - Foz do CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. -5,50 
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C.M.E. – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A. -33,56 
ABENGOA, S.A. -31,15 
COPEL TRANSMISSÃO S.A. -17,00 
Cia. Técnica de Engenharia Elétrica -33,62 

Iguaçu Norte - 
230 KV 

 
115km 

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -20,00 
 
 
 

LEILÃO Nº 003/2006 

GRUPO A 
Consórcio SCHAIN – FIP BRASIL ENERGIA, formado pelas empresas: SCHAHIN (50) - 
Líder; FIP BRASIL ENERGIA (50)  

-19,60 

CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES – CYMI, S.A.;  -56,44 
TERNA PARTICIPAÇÕES S.A.;  -47,52 
ISOLUX INGENIERIA, S.A. -59,45 
CONSORCIO TRANSPARACATU: FURNAS – 49, CIA. TECNICA DE ENGENHARIA 
ELETRICA – 41 Líder e ORTENG – 10 

-40,12 

ISA INTERCONEXIÓN  ELÉCTRICA S.A. E.S.P;  -46,64 

LT Paracatu 4 - 
Pirapora 2 

SE Pirapora 2 - 
500/345 kF 3 
345/138 kV 

 
246km 

ABENGOA, S.A.;  -58,85 
 

GRUPO B 
CONSÓRCIO CABURÉ: ELETROSUL – 44 - Líder, SCHAIN – 36 e ENGEVIX – 20 -19,20 
CME – CONST. E MANUT. ELECTROMECÂNICA S.A.;  -32,00 
COPEL TRANSMISSÃO S.A.;  -27,19 
ISA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.;  -20,20 

LT Curitiba - 
Bateias - C2 525 

kV 
85km 

ABENGOA, S.A;  -42,35 
 

GRUPO C 
Consórcio P&B-EIP BRASIL, formado pelas empresas: EIP (50 - Líder) e P&B  (50)  -30,00 
Hot Line Construções Elétricas Ltda. -8,02 
Consórcio INVESTSUL, formado pelas empresas: ELETROSUL (49 - Líder) e FIP BRASIL 
ENERGIA ( 51) 

-27,84 

COPEL TRANSMISSÃO S.A. -42,13 
ISA - INTERCONEXIÓN  ELÉCTRICA S.A. E.S.P. -26,68 

LT Londrina - 
Maringá - C2 230 

kV 
LT Itararé II - 

Jaguariaíva - 230 
kV  SE Itararé 
230/138 kV  
132km ABENGOA S.A. -42,18 

 
GRUPO D 

CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES – CYMI S.A. -25,94 
TERNA PARTICIPAÇÕES S.A. -58,66 
Hot Line Construções Elétricas Ltda. -11,03 
NEOENERGIA S.A. -24,86 
ISA - INTERCONEXIÓN  ELÉCTRICA S.A. E.S.P. -15,24 
ABENGOA S.A. -34,01 

LT Ibicoara - 
Brumado - 230 kV 

 
105km 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF -58,75 
 

GRUPO E 
Consórcio VITORIA, formado pelas empresas: CIA TECNICA DE ENGENHARIA 
ELETRICA (51 - Líder) e ELETROSUL  (49) 

-17,17 

ISA - INTERCONEXIÓN  ELÉCTRICA S.A. E.S.P. -14,87 

LT Dona 
Francisca - Santa 

Maria 3 - C2 
230kV  LT 

Campos Novos - 
Videira - CD 230 
kV  - SE Videira 

ABENGOA S.A. -24,11 
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230/138 kV 
131km 

GRUPO F 
TERNA PARTICIPAÇÕES S.A. -31,03 
Hot Line Construções Elétricas Ltda. -16,02 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. -7,00 
CIA. TECNICA DE ENGENHARIA ELETRICA -19,02 
ISA - INTERCONEXIÓN  ELÉCTRICA S.A. E.S.P. -10,00 
ABENGOA S.A. -14,93 
Consórcio FRJM, formado pelas empresas: FUAD RASSI (50  Líder) e J. MALUCELLI  (50 ) -22,92 

LT Picos - Tauá - 
230 kV  LT 

Paraíso - Açu II - 
C2 230 kV 
315km 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF -55,00 

 

 

 

 


