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RESUMO 

 

O presente estudo busca definir um modelo que calcule o impacto tarifário da 

implementação das novas tecnologias de redes elétricas inteligentes (Smart Grid), 

considerando como variáveis o volume investido (CAPEX) versus o benefício em 

retorno a este investimento no que se refere à redução dos custos operacionais 

(OPEX), à redução das perdas e à melhoria da qualidade. Com este modelo, cria-se 

uma ferramenta que serve como suporte à tomada de decisão das concessionárias e 

da própria ANEEL quando em fiscalizações de prudência dos investimentos. Isso 

porque, não obstante aos benefícios técnicos tangíveis às redes elétricas 

inteligentes, há de se mensurar o impacto percebido no nível tarifário da 

distribuidora, isto é, se entre os benefícios financeiros e os custos de implantação a 

tarifa, no final da contas, aumentará ou cairá. No caso analisado, baseado em 

estudos de caso das concessionárias Ampla e Copel, aplicados em simulações que 

consideram a troca total do ativo imobilizado em serviço da rede “tradicional” para a 

rede “inteligente”, observa-se uma pequena alta no nível tarifário, considerando as 

premissas estabelecidas. 

 

 

Palavras-Chave: Redes Elétricas Inteligentes. Revisão Tarifária. Tarifas de Energia. 

Price-Cap. 
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ABSTRACT 

 
This study seeks to define a model to calculate the tariff impact of the smart grid 

implementation at the Brazilian electric network, considering variables such as the 

amount invested (CAPEX) versus the benefit in return for this investment – as the 

reduction of operating costs (OPEX), the reduction of the electricity losses and the 

quality improvement. Thus, a new tool is created, serving as a support for the 

company’s decision-making and also for the National Agency  (ANEEL) at its 

inspections for the investments prudence. That's because, despite the tangible 

technical benefits of the smart grids, it is important to measure the perceived impact 

of the tariff level distributor, ie, between the financial benefits and costs of 

implementing, if the tariff, at the end of the day, will increase or fall. In the case 

analyzed, based on case studies of Ampla and Copel, applied in simulations that 

consider the total exchange of the network (from "traditional" to "smart" network), 

there is a small rise in the tariff level, considering the assumptions established. 

 

Key-Words: Smart Grid. Tariff Review Process. Energy Tariff. Price-Cap. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Caracterização do Problema e Relevância do Tema 

 

Regulação, por conceito, é o conjunto de técnicas e formalidades que objetivam dar 

estabilidade a determinado setor. Assim, no caso de concessões públicas como a de 

distribuição de energia elétrica, deve promover um ambiente seguro e confiável que 

estimule os investimentos, a modernização, o aumento da produtividade, o 

aprimoramento dos serviços e a modicidade tarifária à população atendida por estes 

serviços. 

 

A cada quatro anos (em média, já que alguns contratos de concessão 

preveem um prazo diferenciado como três ou cinco anos), no processo de Revisão 

Tarifária Periódica – RTP, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL aprova a 

Base de Remuneração Regulatória – BRR das concessionárias de distribuição de 

Energia Elétrica. Por BRR entende-se “o conjunto de equipamentos necessários 

para atingir o padrão de qualidade desejável, valorando-o por meio de preços de 

reposição do mercado”, conforme definição do ex-diretor-geral da Agência, Jerson 

Kelman 1. 

 

A BRR (de onde derivam a remuneração do capital, a quota de reintegração 

e, no terceiro ciclo – de 2011 a 2014 – derivará parte dos custos operacionais por 

meio da Base de Anuidade Regulatória – BAR) é uma componente da “Parcela B”, 

que reflete os custos gerenciáveis da concessionária. Segundo estimativa realizada 

por este trabalho 2, a “Parcela B” correspondeu por 32,17% do total do nível tarifário 

nas empresas de distribuição no Segundo Ciclo da Revisão Tarifária (2007-2010), 

conforme Tabela 01. 

                                                 
1
 JORNAL VALOR ECONÔMICO. São Paulo, 02/03/2005. 

2
 Com o objetivo de analisar de forma consistente os componentes da tarifa no Brasil, foi realizado um 

estudo no qual foram selecionadas aleatoriamente 10 concessionárias de distribuição de energia. Por 
meio das Notas Técnicas publicadas pela ANEEL no Segundo Ciclo das Revisões Tarifárias, foram 
consolidados todos os números referentes à Receita Requerida, Outras Receitas e Componentes 
Financeiros para ilustrar neste trabalho, em diferentes momentos, a composição da tarifa. O resumo 
do estudo pode ser visualizado no APÊNDICE I. 
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Tabela 1: Divisão do Nível Tarifário em Parcela A e Parcela B 

Compra de Energia para Revenda 45,22% 
PARCELA A 

67,83% 
Encargos Setoriais 11,46% 

Custo com Transporte de Energia 11,16% 

Custos Operacionais 16,71% 
PARCELA B 

32,17% 
Remuneração do Capital 9,05% 

Quota de Reintegração 6,41% 

PARCELA A + PARCELA B 100,00% 

 Fonte: O autor (estudo próprio, conforme APÊNDICE I) 

 

Observa-se uma grande concentração da Parcela “A”, referente aos custos 

não gerenciáveis, não só pelo grande volume de encargos setoriais no Brasil, mas 

também pela desverticalização do setor, que faz com que os custos de geração e de 

transmissão sejam componentes da tarifa faturada pelo agente de distribuição e 

posteriormente repassados aos demais agentes. Por isso é de fundamental 

importância que a agência reguladora mantenha o acompanhamento sobre a 

estabilidade econômico-financeira dos distribuidores, principais arrecadadores do 

setor. 

 

Para isso, é importante observar periodicamente diversos aspectos da 

concessão, tanto operacionais e técnicos (tais como atendimento às metas 

comerciais; atendimento às metas de qualidade; etc.) quanto financeiros (fluxo de 

caixa da empresa distribuidora necessário para assegurar sua capacidade de 

investimento; cumprimento dos compromissos financeiros firmados com demais 

agentes setoriais; etc.). Assim, as distribuidoras devem, periodicamente, enviar à 

ANEEL suas informações técnicas e financeiras, através de relatórios padronizados, 

tais como o Sistema de Acompanhamento de Informações de Mercado para 

Regulação Econômica – SAMP e o Balancete Mensal Padronizado – BMP. 

 

Cumprindo seu papel de Agência Reguladora, a ANEEL fiscaliza o conteúdo 

destas informações submetidas pelas concessionárias, e eventuais não-

conformidades são punidas por meio da resolução normativa 63/2004. 
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O que se pode observar, depois de dois ciclos de revisão tarifária concluídos 

e com o terceiro em curso, é que os custos operacionais das distribuidoras, ou 

OPEX, são diretamente ligados aos investimentos realizados por esta (CAPEX), 

onde é determinante que o volume de investimento seja superior à depreciação 

média da rede. Somente nesta condição ocorre uma renovação real do sistema 

elétrico, garantindo assim níveis de qualidade melhores – o que, para o lado do 

consumidor, é bom – e custos operacionais menores – o que tanto para a 

concessionária quanto para o consumidor é bom, já que a eficiência operacional 

remunera a concessionária no curto prazo e, no médio-longo prazo, é compartilhada 

com o consumidor. 

 

Cabe ressaltar que, aqui, tão importante quanto o volume investido é a 

qualidade deste investimento. A regulação tarifária deve ser tal que permita às 

concessionárias investir melhor. Isso só ocorre quando há um compartilhamento de 

eficiência, ou seja, quando uma melhor gestão por parte da concessionária tem 

como resultado a redução da tarifa ao consumidor final e, ao mesmo tempo, um 

melhor retorno ao investidor. 

 

Conforme verificado na Tabela 01, a tarifa é dividida em “custos não 

gerenciáveis” e “custos gerenciáveis”. No primeiro grupo, a concessionária recebe a 

totalidade dos valores dispendidos. Já no segundo, ocorre uma divisão entre o 

volume investido (CAPEX), representado na tarifa pela reposição dos ativos e pela 

remuneração do capital, e o valor referente aos custos operacionais da concessão 

(OPEX). O CAPEX é totalmente remunerado 3, a exemplo do que ocorre com os 

custos não gerenciáveis. Já o OPEX é remunerado por um valor-teto, ou seja, a 

concessionária receberá um valor “V” que deverá ser suficiente para pagar todos os 

seus custos no ano. Caso ela consiga se manter abaixo deste patamar, consegue 

aumentar seus lucros.  

                                                 
3
 Apesar do CAPEX ser totalmente remunerado, isto não ocorre pela aceitação integral dos valores 

contábeis. Há duas fiscalizações da ANEEL para a determinação da Base de Remuneração, que 
define o CAPEX investido no ciclo tarifário em questão: a fiscalização do Ativo Imobilizado em Serviço 
– AIS, e a fiscalização da Base de Remuneração Regulatória – BRR, que verifica o CAPEX 
reavaliado, com base na metodologia definida pelo submódulo 2.3 do Proret.  
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No entanto, caso ela esteja posicionada em um patamar superior, terá 

perdas nesta parcela da tarifa, que poderão corroer inclusive a remuneração do seu 

investimento. 

 

Sendo assim, observar a qualidade do investimento e a relação que o 

CAPEX representa no OPEX da empresa é fundamental. Afinal, se o CAPEX é 

totalmente remunerado e o OPEX é remunerado por um valor fixo, é lógica a 

necessidade das distribuidoras de observarem quais os ativos que, quando 

aplicados na rede, representarão uma redução de despesas operacionais.  

 

Atualmente, a linha de estudos que mais ganha força e que mais 

apresenta oportunidades às concessionárias é aquela chamada de “Redes Elétricas 

Inteligentes”, ou Smart Grid em inglês – cujo conceito aborda-se neste trabalho, mas 

que pode ser brevemente definido por “um vasto conjunto de tecnologias de 

sensoriamento, monitoramento, informação e telecomunicações, de caráter digital, 

que visa um desempenho mais eficiente dos serviços” (MORI, Robson Luiz. 2011). 

 

1.2  Objetivos 

 

O objetivo geral do presente trabalho é avaliar o impacto da adoção das 

tecnologias de Smart Grid na tarifa das distribuidoras de energia. Para isso, como 

objetivos específicos do trabalho, destaca-se: 

 

 Analisar estes investimentos considerando cinco variáveis principais: 

i) O custo do investimento; 

ii) A redução ou o aumento da vida útil média da rede; 

iii) A redução ou o aumento nos custos operacionais da empresa; 

iv) A redução ou o aumento nas Perdas (comerciais e técnicas); e  

v) A melhoria ou piora nos níveis de qualidade. 
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 Realizar estudo de caso, ressaltando-se que o resultado refere-se ao conjunto 

de equipamentos e atividades que foram adotados pela Copel em seu projeto-

piloto Cidade Inteligente, desenvolvido no município de Fazenda Rio Grande 

– PR, levando também em consideração os resultados encontrados pela 

distribuidora fluminense Ampla com a telemedição. 

 

 Avaliar como fatores particulares às áreas de concessão, como elevados 

índices de perdas comerciais ou elevado índice de interrupções por motivos 

diversos, podem tornar o investimento mais ou menos viável de acordo com o 

tipo de equipamento aplicado. 

 

1.3  Estrutura da Dissertação 

 

Nos capítulos 2 e 3 demonstra-se a revisão bibliográfica dos dois 

conceitos principais abordados no trabalho: as tarifas de energia elétrica e o smart 

grid. 

 

Já nos capítulos 4 e 5 demonstram-se os materiais e métodos utilizados, 

ou seja, aborda-se a relação entre a tarifa e o smart grid e o projeto “Cidade 

Inteligente” da Copel. Ressalta-se que o objetivo do presente trabalho não é 

questionar os resultados técnicos obtidos pelos projetos realizados na Copel (ou na 

Ampla, no caso específico de telemedição), e sim aplicá-los sobre o modelo tarifário 

definido pela ANEEL para calcular o impacto na tarifa do consumidor final. 

 

Finalmente, no capítulo 6, demonstram-se os resultados alcançados. 

Buscou-se deixar a memória de cálculo destacada, demonstrando-se quais foram as 

variáveis aplicadas e qual a lógica do cálculo de impacto tarifário. Desta forma, faz-

se possível a reprodução deste estudo por qualquer outra concessionária que 

possua dados diferentes, já que – como dito anteriormente – cada distribuidora 

possui características de concessão distintas, que podem resultar em números 

diferentes daqueles ora demonstrados. 
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2. AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

2.1 Histórico da Tarifa de Energia no Brasil 

 

A distribuidora de energia elétrica é a última etapa da cadeia de fornecimento, 

representando um elo entre o setor elétrico e o consumidor final. 

 

Estas concessionárias são remuneradas por meio de tarifas de 

fornecimento de energia elétrica e de uso do sistema de distribuição. No que diz 

respeito à tarifa de fornecimento, observando a modicidade tarifária, o repasse às 

tarifas para o consumidor final é estabelecido com base nos preços e quantidades 

de energia elétrica, acrescido de encargos e tributos (TOLMASQUIM, 2011). 

 

No entanto, esta é uma forma nova de se representar o cálculo da Tarifa. 

Até a Constituição de 1934 e a publicação do Código das Águas prevaleciam os 

contratos bilaterais, celebrados entre os municípios e os empreendedores do setor, e 

compreendiam geralmente o aproveitamento do potencial hidráulico. Neste período, 

a participação político-institucional da União era tímida, apenas cuidando de 

outorgar potenciais hidráulicos de rios federais (LOUREIRO, 2007). 

 

A partir dos Decretos-Lei n. 952/1938, 938/1938, 1.285/1939, 3.218/1941 e 

4.259/1942 a União passou a centralizar a outorga de todas as atividades referentes 

ao setor elétrico, incluindo-se a Geração, a Transmissão e a Distribuição. 

 

Com fortes investimentos públicos, foram criadas empresas federais, como 

a Chesf e a Eletrobras, e empresas estaduais, como a Copel, a Cemig, a Cesp e a 

CEEE, até meados da década de 1960. Estas empresas eram verticalizadas, ou 

seja, em sua área de atuação exerciam atividades de geração, transmissão e 

distribuição de forma simultânea. O regime de Preço pelo Custo (ou “Cost Plus”, 

como será visto no capítulo 2.3.1) foi adotado como modelo tarifário nacional. Neste 

modelo, as tarifas são calculadas de forma a proporcionar às empresas uma receita 

mínima que garanta a cobertura de seus custos operacionais reais e um retorno 

adequado sobre os investimentos realizados. Se, por um lado, esse mecanismo 

proporciona um estímulo à expansão das redes de distribuição (devido à segurança 
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ao investimento realizado), por outro lado ele desestimula a busca por produtividade 

já que cobre as despesas das empresas independentemente de seu nível de 

racionalidade e prudência (INSTITUTO ACENDE BRASIL. 2007). 

 

Ainda, na década de 1970, foi garantida a remuneração de 10% a 12% e 

instituída a equalização tarifária 4. 

 

Na década de 1990 ocorreu uma grande reforma setorial, quando o papel 

do estado foi questionado. Buscou-se, por meio de um amplo processo de 

privatização, equacionar o déficit fiscal, restaurar o fluxo de investimentos (já que o 

estado já não tinha capital suficiente para promover um amplo programa de 

investimento em infraestrutura) e aumentar a eficiência das empresas de energia. 

Porém, o que mais se destacou neste processo foi a abertura das elétricas em 

geradoras, transmissoras e distribuidoras, objetivando-se aumentar a competição na 

geração e na comercialização de energia – mantendo-se reguladas das tarifas de 

transmissão e de distribuição, consideradas Monopólios Naturais 5. 

 

A Lei Geral das Concessões (Lei n° 8.987, de 13/02/1995),  instituiu o 

serviço pelo Preço (Price-Cap), e não mais pelo Custo (Cost-Plus), com reajustes e 

revisões tarifárias regulares que deveriam garantir o equilíbrio econômico-financeiro 

das concessões. Ainda, estabeleceu em seu artigo 23, inciso IV, que: 

 

“Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 

(...) 

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e 

a revisão das tarifas;” 

Com a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em 

1997, dava-se ferramentas para regular, de forma independente, o setor elétrico 

brasileiro. Logo em seguida, foram assinados os primeiros contratos de concessão – 

alguns, inclusive, ainda firmados junto ao DNAEE – que previam um processo 

                                                 
4
 Ajuste da remuneração das concessionárias por meio da transferência de recursos excedentes de 

empresas superavitárias para as deficitárias. 
5
 Se um determinado bem pode ser fornecido por uma única empresa para um mercado a menores 

custos que duas ou mais empresas, diz-se que este setor apresenta características de monopólio 
natural. (STEELE, Paulo. 2008) 
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regular e periódico de revisão tarifária. No site da ANEEL é possível ter acesso a 

todos os contratos e termos aditivos firmados com as concessionárias6 listadas na 

Tabela 2: 

 

Tabela 2: Contratos de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica 
N° do 

Contrato 
Origem concessionária UF 

001/1997 ANEEL Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A. - ENERSUL MS 

003/1997 ANEEL Centrais Elétricas Matogrossenses S/A -CEMAT MT 

007/1997 ANEEL Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. SE 

008/1997 ANEEL Cia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN RN 

001/1998 ANEEL Cia Energética do Ceará - COELCE CE 

027/1998 ANEEL Cia Campolarguense de Energia - COCEL PR 

162/1998 ANEEL Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. - ELETROPAULO SP 

182/1998 ANEEL Centrais Elétricas do Pará S/A. - CELPA PA 

202/1998 ANEEL Bandeirante Energia S/A. - BANDEIRANTE SP 

012/1999 ANEEL Empresa Elétrica Bragantina S/A. - EEB SP 

013/1999 ANEEL CAIUÁ - Distribuição de Energia S.A. SP 

014/1999 ANEEL Empresa de Distribuição de Energia Vale do Paranapanema S.A. SP 

015/1999 ANEEL Cia Jaguari de Energia - CJE SP 

016/1999 ANEEL Cia Nacional de Energia Elétrica - CNEE SP 

017/1999 ANEEL Cia Luz e Força Mococa - CLFM SP 

018/1999 ANEEL Companhia Leste Paulista de Energia SP 

019/1999 ANEEL Cia Sul Paulista de Energia - SUL PAULISTA SP 

020/1999 ANEEL Empresa Luz e Força Santa Maria S/A - ELFSM ES 

021/1999 ANEEL Cia Luz e Força Santa Cruz - CLFSC SP 

022/1999 ANEEL Cia Força e Luz do Oeste - CFLO SP 

025/1999 ANEEL Empresa Força e Luz Urussanga Ltda.- EFLUL SC 

026/1999 ANEEL Empresa Força e Luz João Cesa Ltda. - JOÃO CESA SC 

040/1999 ANEEL Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A. MG 

042/1999 ANEEL Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A. RJ 

044/1999 ANEEL Cia Hidroelétrica São Patrício - CHESP GO 

046/1999 ANEEL COPEL Distribuição S.A. PR 

049/1999 ANEEL DME Distribuição S.A. - DMED MG 

050/1999 ANEEL Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda. SC 

052/1999 ANEEL Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - CELTINS TO 

056/1999 ANEEL CELESC Distribuição S.A. SC 

066/1999 ANEEL CEB Distruibuição S.A. DF 

069/1999 ANEEL Força e Luz Coronel Vivida Ltda. -FORCEL PR 

081/1999 ANEEL Cia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D RS 

091/1999 ANEEL Cia Sul Sergipana de Eletricidade - SULGIPE SE 

008/2000 ANEEL Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S.A. PB 

026/2000 ANEEL Cia Energética de Pernambuco - CELPE PE 

060/2000 ANEEL Cia Energética do Maranhão - CEMAR MA 

063/2000 ANEEL CELG Distribuição S.A. GO 

084/2000 ANEEL Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR RS 

085/2000 ANEEL Departamento Municipal de Energia de Ijuí - DEMEI RS 

086/2000 ANEEL Hidroelétrica Panambi S/A. - HIDROPAN RS 

087/2000 ANEEL Muxfeldt, Marin & Cia Ltda. - MUXFELDT RS 

004/2001 ANEEL Cia Energética do Piauí - CEPISA PI 

005/2001 ANEEL Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON RO 

                                                 
6
 A CEMIG aparece quatro vezes devido às denominações anteriores de áreas distintas de 

concessão: CEMIG Norte, Sul, Leste e Oeste. 
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N° do 

Contrato 
Origem concessionária UF 

006/2001 ANEEL Cia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE AC 

007/2001 ANEEL Cia Energética de Alagoas - CEAL AL 

019/2001 ANEEL Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A. PB 

020/2001 ANEEL Amazonas Distribuidora de Energia S.A. AM 

021/2001 ANEEL Boa Vista Energia S/A - Boa Vista RR 

107/2001 ANEEL Usina Hidroelétrica Nova Palma Ltda. RS 

009/2002 ANEEL Companhia Piratininga de Força e Luz SP 

145/2002 ANEEL Cooperativa Aliança - COOPERALIANÇA SC 

002/1997 DNAEE CEMIG Distribuição S.A. MG 

003/1997 DNAEE CEMIG Distribuição S.A. MG 

004/1997 DNAEE CEMIG Distribuição S.A. MG 

005/1997 DNAEE CEMIG Distribuição S.A. MG 

012/1997 DNAEE AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A - AES SUL RS 

013/1997 DNAEE Rio Grande de Energia S/A. - RGE RS 

014/1997 DNAEE Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL SP 

Fonte: www.aneel.gov.br  

 

Assim, em regra, definiu-se que a primeira revisão tarifária destas 

concessionárias seria realizada no ano seguinte ao quarto reajuste tarifário, havendo 

casos em que este ciclo poderia ser de três ou de cinco reajustes entre as revisões. 

 

Portanto, faz-se aqui necessária a definição de revisão tarifária e reajuste 

tarifário, de forma que se perceba a diferença entre estes processos. 

 

http://www.aneel.gov.br/
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2.1.1 Reajuste Tarifário 

 

Ocorre anualmente, e tem por objetivo atualizar os custos não gerenciáveis, 

conforme necessidade, e os custos gerenciáveis por índices inflacionários 7. É 

importante para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária no 

período entre-ciclos da Revisão Tarifária. 

 

A metodologia aplicável pode ser verificada em cada contrato de concessão, 

especificamente na Cláusula Sétima de cada um, devendo-se ainda observar o que 

estabelecem as demais leis e normas referentes ao assunto. 

 

O Índice de Reajuste Tarifário Anual – IRT, conforme expressamente indicado 

no contrato de concessão, é dado pela razão entre a Receita Anual na Data do 

Reajuste em Processamento – DRP (RA1) e a Receita Anual na Data de Referência 

Anterior – DRA (RA0), ou seja 8: 

 

Na DRA (Data de Referência Anterior): 

A receita base (RA0) é produto do “mercado de referência” pelas “tarifas-base” 

homologadas no ano anterior 9; 

 O valor da Parcela A (VPA0) é o somatório dos seguintes custos: 

o A energia comprada é produto do “montante comprado para atender o 

mercado de referência” pelo “preço médio de repasse” considerado no 

cálculo tarifário do ano anterior; 

o Os custos de conexão aos sistemas de transmissão e/ou distribuição 

são os “valores considerados no cálculo tarifário anterior” e de uso dos 

sistemas de transmissão e/ou distribuição é produto dos “montantes de 

demanda contratados no período de referência” pelas respectivas 

“tarifas de transmissão” consideradas no cálculo tarifário do ano 

anterior; 
                                                 
7
 Descontado o ajuste referente ao Fator X. O Fator X tem por objetivo principal garantir que o 

equilíbrio entre receitas e despesas eficientes, estabelecido no momento da revisão tarifária, se 
mantenha ao longo do ciclo tarifário. O Fator X é utilizado nos reajustes tarifários para corrigir o valor 
da Parcela B. Assim, o objetivo perseguido na definição do Fator X é de estimar os ganhos potenciais 
de produtividade da Parcela B ao longo do período de vigência das tarifas estabelecidas nos 
reajustes tarifários (ANEEL. Nota Técnica 295/2011 – SRE). 
8
 ANEEL. Nota Técnica 323/2011 – SRE. 

9
 Definidas no processo de Revisão Tarifária ou de Reajuste Tarifário anterior 
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o Os encargos setoriais (demais itens da Parcela A) são os “valores 

resultantes da aplicação dos componentes tarifários correspondentes 

aos respectivos itens, vigentes na ”Data de Referência Anterior”, ao 

“Mercado de Referência”” (redação atual, vigente a partir de fev/2010). 

 O valor da Parcela B (VPB0) é resultante da subtração RA0 - VPA0. 

 

Na DRP (Data do Reajuste em Processamento): 

 O novo valor da Parcela A (VPA1) é o somatório dos seguintes custos: 

o A energia comprada é produto do “montante necessário para atender o 

mercado de referência” pelos respectivos “preços de repasse” vigentes 

na DRP; 

o O custo de transmissão é produto dos “montantes de demanda 

contratados no período de referência” pelas respectivas “tarifas de 

transmissão” vigentes na DRP; 

o Os custos de conexão aos sistemas de transmissão e/ou distribuição 

são os “valores vigentes na DRP” 

o Os encargos setoriais (demais itens da Parcela A) são os respectivos 

“valores vigentes na DRP” 

 O novo valor da Parcela B (VPB1) é produto do VPB0 pela variação do IGPM 

menos o Fator X; 

 A nova receita anual (RA1) é o somatório das novas Parcelas A e B (VPA1 + 

VPB1). 

 

Também levará em consideração as Perdas da concessionária (para 

definição do montante de Energia Requerida) 
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2.1.2 Revisão Tarifária 

 

É um processo mais completo, e por isso mais complexo, que o reajuste 

tarifário. Como anteriormente dito, ocorre a cada 3, 4 ou 5 anos e atualiza, além de 

todos os pontos previstos no Reajuste, a Parcela B da concessionária. Por isso, no 

ano de Revisão Tarifária não há o processo de Reajuste. O primeiro ciclo foi iniciado 

em 2003; o segundo ciclo, em 2007; e o terceiro ciclo em 2011. 

 

Devem ser consideradas as alterações na estrutura de custos e de mercado 

da concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas similares no 

contexto nacional e internacional, bem como os estímulos à eficiência e à 

modicidade tarifária. Nesta ocasião, calcula-se o Reposicionamento Tarifário e o 

Fator X que será aplicado quando do processo de reajuste tarifário, nos anos 

seguintes. 

 

Nos itens 2.4 e 2.5 deste Trabalho demonstra-se em detalhes do que é 

composto o processo de Revisão Tarifária, já que este será o tema central da 

pesquisa. 

 

2.2  A Composição da Tarifa no Segundo Ciclo de Revisão Tarifária 

 

Como forma de ilustrar a composição da tarifa de energia elétrica no Brasil, 

selecionou-se, de forma aleatória, dez concessionárias 10 para representar a 

relevância de cada componente tarifário. Tal ilustração torna-se relevante para que 

fique claro que a parcela da tarifa que efetivamente corresponde à parcela da 

distribuidora é, de fato, pequena. Por isso, uma grande alteração na Parcela B não 

representa uma grande variação na tarifa como um todo, apesar de ter um impacto 

relevante no fluxo de caixa e na própria estabilidade econômico-financeira da 

empresa. Por isso mesmo, quando se fala de tarifa sob o ponto de vista da 

concessionária, é fundamental que se analise apenas a Parcela B, já que se 

analisando a tarifa como um todo pode-se não identificar o real impacto de uma 

                                                 
10

 São elas: Eletrobras Distribuição Piauí; Eletropaulo; AES Sul; Celpa; Celtins; Copel; Bandeirante; 
Elektro; Cemig; e Celesc. 
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pequena variação para a empresa. O estudo pode ver visualizado no Apêndice I, e 

seu resumo foi anteriormente demonstrado na Tabela 01. 

 

2.3  Os Modelos Econômicos Aplicados à Tarifa 

 

Existem no mundo diversas linhas de pesquisa que discutem qual a melhor 

forma de tarifar uma concessão pública, caracterizada por um monopólio natural de 

interesse da população. Quando este serviço é oferecido por um agente privado, 

que deve ser remunerado de alguma forma, cria-se ainda mais um fator sensível à 

tarifação, que é o lucro. Este, por sua vez, não pode ser muito grande – o que onera 

a população interessada no serviço – e nem muito pequeno – pois desestimula os 

investimentos. 

 

Posto que o objetivo central deste trabalho não é discutir os modelos 

econômicos, e sim aplicar um determinado cenário (Smart Grid) sobre o modelo 

adotado no Brasil, não será abordado de forma ampla nenhum tema econômico11. 

No entanto, para o completo entendimento do contexto no qual está inserido o tema 

central deste estudo, aborda-se brevemente cada modelo, indicando aquele que foi 

adotado no Brasil e explicando o porquê. 

 

2.3.1 Cost-Plus, ou Rate of Return 

 

Este modelo é utilizado em países como os EUA, Canadá  e Japão, onde as 

agências reguladoras fixam a taxa de  retorno que as empresas reguladas podem 

ganhar sobre os seus ativos. Assim, determina-se a tarifa que pode ser cobrada pela 

concessionária de forma a obter uma taxa de retorno pré-definida, além de seus 

custos que são integralmente reconhecidos na tarifa. 

 

                                                 
11

 No caso de interesse mais específico pelo tema, sugere-se a leitura dos seguintes trabalhos: 
COSTA, Hálisson Rodrigues Ferreira. Uma Estimativa da Função Custo Operacional Para o Setor 
de Distribuição de Energia Elétrica Brasileiro. Brasília: UNB, 2008. 45 p. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós-Graduação em Economia, da Universidade Federal Brasília; e DANNI, Luciano e 
MOITA, Rodrigo. O Método da Empresa de Referência nas Revisões Tarifárias da ANEEL e uma 
Proposta de Retorno à Prática Regulatória Tradicional. IBMEC WORKING PAPER - WPE – 46 - 
2007.  
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Este modelo desestimula a eficiência, já que remunera o investidor conforme 

seus gastos, independente de quais sejam e de quanto tenham custado. 

 

2.3.2 Price-Cap 

 

Este termo é utilizado para definir um conjunto amplo de atividades relativas 

à regulação tarifária. No Brasil, durante o segundo ciclo das revisões tarifárias, 

utilizou-se um modelo normativo12 para calcular os Custos Operacionais das 

concessionárias (por meio de uma “empresa de referência”). Já no terceiro ciclo, o 

modelo de benchmarking foi adotado, utilizando dados de todas as concessionárias 

que, quando proporcionalizados por determinados parâmetros (como quantidade de 

unidades consumidoras, tamanho de mercado, quilômetros de redes, etc), calcula 

um nível “médio” de custos operacionais para cada concessionária do modelo 

(diferente do valor original que serviu de entrada no modelo: maior, quando a 

empresa é mais eficiente que a média; e menor, quando ela é menos eficiente que a 

média). 

 

Dentro do modelo de benchmarking é possível verificar diferentes 

metodologias de apuração dos resultados, como o Método DEA (Data Envelopment 

Analysis; baseado em programação linear, o método consiste na solução individual 

de um problema, calculado para cada concessionária, onde os produtos e insumos 

da empresa são atribuídos a um conjunto de pesos13 de forma a maximizar a razão 

entre a soma ponderada de produtos e a soma ponderada de insumos; uma 

concessionária é tida como "a mais eficiente" quando nenhuma outra tem custos 

menores produzindo mais14), o Método de Fronteira Estocástica (mais comum em 

trabalhos acadêmicos) e o Método COLS (mínimos quadrados ordinários).  

 

Geralmente utiliza-se um método misto, como ocorre agora no terceiro ciclo 

– que aplica o DEA e o COLS de forma conjunta15. 

2.4  O Processo de Revisão Tarifária Aplicado ao Terceiro Ciclo 

 

                                                 
12

 É utilizado para prescrever os Custos “ótimos” para certo nível de operação. 
13

 Variáveis pré-definidas que servirão como parâmetro para comparar os dados. 
14

 É o que se chama de DEA Input-oriented, ou “orientado nos insumos”. 
15

 ANEEL. Nota Técnica 294/2011 – SRE. 
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Como visto anteriormente, há basicamente dois métodos econômicos que 

podem ser aplicados à tarifa de uma concessão pública. No Brasil, observa-se que 

há um modelo misto, no qual alguns componentes tarifários (a Parcela A e o 

CAPEX) são reconhecidos de forma integral, aproximando-se do modelo Cost-Plus. 

Já os custos operacionais representam um desafio para as concessionárias, pois 

foram calculados observando-se os dados médios do mercado – e o resultado 

calculado para a empresa pode estar abaixo ou acima de seus custos reais. Outras 

variáveis também são calculadas por modelagem estatística: são elas as perdas 

regulatórias e os Índices de Qualidade. 

 

De forma genérica, em cada ciclo tarifário, a ANEEL calcula a relação entre 

o “nível tarifário” (também chamado de Receita Requerida) e a “receita verificada” da 

concessionária, definindo assim seu reposicionamento tarifário. O nível tarifário, que 

soma as Parcelas A e B, é distribuído pelos consumidores da distribuidora por meio 

do que se chama de “estrutura tarifária”. Também são levadas em consideração 

variáveis como perdas (técnicas e comerciais), qualidade de fornecimento e outras 

receitas. Todas estas parcelas da tarifa deverão ser observadas de perto pela 

concessionária, que não só deverá fornecer as informações necessárias para o 

cálculo, como deverá monitorar eventuais erros de metodologia de cálculo que 

interfiram em sua tarifa, com consequente impacto em sua estabilidade econômico-

financeira. 

 

A principal alteração proposta para o 3CRTP nos critérios gerais de 

reposicionamento tarifário, em relação aos ciclos revisionais anteriores, diz respeito 

à aferição da condição de equilíbrio econômico16. A partir deste ciclo, será mediante 

o cálculo de uma tarifa que recupera os custos eficientes no período de 12 (doze) 

meses imediatamente anterior à data da revisão, com posterior correção do 

componente de Parcela B dessa tarifa por um fator de ajuste, adequando-a, assim, 

para o seu período de vigência. 

Nos ciclos revisionais anteriores optou-se por uma abordagem prospectiva 

no cálculo do nível eficiente das tarifas e do Fator X. Os custos de Parcela A e de 

Parcela B eram referenciados ao período dos 12 (doze) meses imediatamente 

                                                 
16

 ANEEL. Nota Técnica 293/2011 – SRE. 
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posteriores à data da revisão e, de igual modo, o mercado de referência utilizado 

para o cálculo da tarifa de equilíbrio. Portanto, era necessário prever o mercado da 

concessionária usando técnicas usuais de projeção e, com base nisso, efetuava-se 

a divisão dos custos de Parcela A e B projetados, obtendo a tarifa de equilíbrio para 

igual período. 

 

Nota-se que como a tarifa de equilíbrio era calculada diretamente para o 

período de vigência da revisão considerava-se a produtividade esperada no efetivo 

período de vigência das tarifas ao se estabelecer o Nível Tarifário eficiente para o 

atendimento do mercado projetado. 

 

2.5  Nível Tarifário e Estrutura Tarifária 

 

No processo de revisão tarifária, é importante dividir-se o conceito de nível 

tarifário (também chamada de receita requerida) do conceito de estrutura tarifária. 

Na figura 01 demonstra-se os objetivos do Nível e da Estrutura. 

 

 

Figura 1: Processo de Revisão Tarifária. 
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2.5.1 O Nível Tarifário 

 

Conforme os contratos de concessão, o nível tarifário da distribuidora é o 

valor necessário para manter sua estabilidade econômico-financeira. É dividido em 

Parcela A (custos não gerenciáveis) e Parcela B (custos gerenciáveis). Ainda, no 

processo tarifário, deve-se subtrair o montante considerado como “outras receitas” 

da concessionária, e somar os componentes financeiros que são apurados de forma 

separada. 

 

2.5.1.1 Parcela A 

 

Conhecida como parcela de “custos não gerenciáveis”, a Parcela A 

compreende os custos de geração, transmissão e encargos de energia. De acordo 

com o a portaria interministerial MF/MME 025/2002, a Conta de Compensação de 

Variação de Valores de Itens da Parcela A – CVA diz respeito a uma conta gráfica 

criada para efeito de cálculo do reajuste da tarifa de fornecimento de energia elétrica 

e se destina a registrar as variações ocorridas no período entre reajustes tarifários, 

dos valores dos itens de custo da “Parcela A”, de que tratam os contratos de 

concessão de distribuição de energia elétrica. No segundo ciclo da revisão tarifária, 

a Parcela A era tipicamente composta por:  

 

Compra de Energia Elétrica para Revenda 

 Contratos Bilaterais 

 Energia de Itaipu 

 Contratos de Leilões 

  

Encargos Setoriais 

 Reserva Global de Reversão (RGR) 

 Conta de Consumo de Combustível (CCC) 

 Taxa de Fiscalização de Serviços de E.E. (TFSEE) 

 Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de E.E. (Proinfa) 

 Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) 

 P&D e Eficiência Energética 

 Operador Nacional do Sistema (ONS) 
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Custo com Transporte de Energia 

 Uso das Instalações de Transmissão (RB + DIT) 

 Uso das Instalações de Conexão 

 Uso das Instalações de Distribuição 

 Transporte de Energia Elétrica Proveniente de Itaipu 

 

2.5.1.2 Parcela B: Custos Operacionais (OPEX) 

 

Os custos operacionais a serem reconhecidos no reposicionamento tarifário 

no 3CRTP serão definidos a partir da atualização dos valores de custos operacionais 

definidos por meio do Modelo de Empresa de Referência (ER) no 2CRTP, 

observando a variação de preços, o crescimento de unidades consumidoras, do 

consumo de energia, segregado por nível de tensão (AT, MT e BT), e das redes de 

distribuição, além dos ganhos de produtividade. 

 

A análise dos ganhos de produtividade mede a relação produto/insumo ao 

longo do tempo. Na análise que se faz, os insumos são os custos operacionais reais 

das distribuidoras e os produtos são representados pelo número de unidades 

consumidoras, consumo de energia e a extensão da rede de distribuição. 

 

Para a definição do índice de produtividade a ser utilizado na atualização 

dos custos operacionais definidos no 2CRTP, será considerado o ganho médio de 

produtividade observado no período de análise e o nível de crescimento do produto 

(unidades consumidoras, consumo de energia, segregado por nível de tensão - AT, 

MT e BT, e extensão das redes de distribuição) 17. 

 

Ressalta-se que os custos operacionais (OPEX) representam importante 

oportunidade para a concessionária aumentar sua margem operacional, já que estes 

custos são remunerados, via tarifa, em um valor fixo. Isso significa que, caso a 

concessionária consiga manter seus custos reais abaixo dos custos regulatórios, 

aumenta sua parcela de lucro. Caso o contrário ocorra, esta diferença corroerá as 

margens da empresa. 

                                                 
17

 ANEEL. Proret, submódulo 2.2. 
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O submódulo do Proret a ser observado sobre custos operacionais será o 

2.2 (custos operacionais). 

 

2.5.1.3 Parcela B: Base de Remuneração (CAPEX) 

 

A cada ciclo tarifário, no processo de revisão tarifária, a ANEEL aprova a 

base de remuneração regulatória das concessionárias de distribuição de energia 

elétrica. 

 

A BRR compõe a chamada “Parcela B” (que engloba, além dela, os custos 

operacionais da concessionária), refletindo assim seus custos gerenciáveis\. É 

composta pelo Ativo Imobilizado em Serviço (AIS) conciliado e valorado a Valor 

Novo de Reposição (VNR), deduzido da parcela de depreciação e do índice de 

aproveitamento dos ativos, calculando-se assim o Valor da Base de Remuneração 

(VBR). A este valor é acrescida ainda a parcela de Almoxarifado de Operação e 

Ativo Diferido, e deduzida a parcela de Obrigações Especiais. 

 

Ressalta-se que a BRR é fundamental para definir a remuneração da 

concessionária de todos os investimentos (CAPEX) realizados, bem como a quota 

de reintegração que será dada para repor a parcela de depreciação dos ativos 

imobilizados. Assim, uma base de remuneração mal dimensionada, mal conciliada 

ou mal calculada interferirá, diretamente, na única parcela direta de remuneração da 

Distribuidora pelos próximos 4 anos. Por isso, este é o ponto mais sensível de todo o 

processo de revisão tarifária e aquele que merece maior atenção por parte da 

concessionária. 

Ainda, e mais importante, a Base de Remuneração líquida é a parcela a ser 

ressarcida pelo Poder Concedente em caso de término da Concessão, o que faz 

dela um fator muito sensível à empresa. Por isso, sua significância não pode ser 

resumida às parcelas de Remuneração e de Reintegração. Vale ressaltar que a BRR 

não é baseada em valores contábeis, e sim em uma metodologia própria de 

avaliação de ativos definida pela ANEEL. 

 

O submódulo do Proret a ser observado será o 2.3 (Base de Remuneração 

Regulatória). 
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2.5.1.3.a Remuneração do Capital 

 

Sobre a Base de Remuneração Líquida, isto é, o VNR menos índice de 

aproveitamento, depreciação e obrigações especiais, acrescido do almoxarifado de 

operações e do ativo diferido, incide o percentual de custo de capital aprovado para 

o 3CRTP (WACC18). Como dito anteriormente, é de fundamental importância que a 

BRR aprovada para a concessionária reflita corretamente a realidade dos 

investimentos, posto que esta será a partida do cálculo da remuneração que a 

distribuidora terá sobre seus ativos. 

 

Ressalta-se que também será segregada a parcela referente à Reserva 

Global de Reversão – RGR recebida pela concessionária para fins de financiamento 

do Programa Luz Para Todos – PLPT. 

 

O WACC Real, livre de impostos, aprovado para o 3CRTP pela ANEEL é de 

7,50%, e os submódulos do Proret a serem observados serão o 2.1, 2.3 e 2.4. 

 

2.5.1.3.b Quota de Reintegração 

 

Sobre a BRR Bruta, isto é, o Valor Novo de Reposição menos índice de 

aproveitamento, as obrigações especiais brutas e os bens totalmente depreciados, 

incide o percentual médio anual de depreciação dos ativos da concessionária. Este 

valor representa a Reintegração Regulatória, ou seja, a parcela em R$ que a 

concessionária receberá para substituir os ativos atualmente em serviço quando 

atingirem sua via útil máxima. 

 

Os submódulos do Proret a serem observados serão o 2.1 e o 2.3. 

 

  

                                                 
18 Weighted Average Cost of Capital. É o custo de capital reconhecido pela ANEEL para o 3o Ciclo, e sua metodologia de 
cálculo pode ser verificada no Submódulo 2.4 do Proret. 
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2.5.2 Estrutura Tarifária 

 

Estrutura Tarifária é a forma como os diversos tipos de consumidores pagam 

pelo uso da energia elétrica. A tarifa de energia nada mais é que o rateio de todos os 

custos incorridos pela distribuidora para levar a energia a seus consumidores. Uma 

boa estrutura tarifária é aquela que procura atribuir a cada consumidor uma tarifa 

que reflita os custos que esse consumidor imputa ao sistema elétrico como um todo. 

O objetivo de se rever a estrutura tarifária é que, com o passar dos anos e as 

inúmeras alterações na forma de organização do setor elétrico, os sinais tarifários 

ficaram defasados e já não refletem para o consumidor um uso eficiente do sistema. 

 

O princípio básico é a construção de tarifas de referência que, com o uso do 

mercado de referência, devem ser ajustadas ao custo médio, de forma a recuperar a 

receita requerida da distribuidora. As tarifas de referência são determinantes da 

relatividade de custos entre subgrupos e modalidades tarifárias para cada um dos 

componentes de custos, em acordo com o princípio de construção de cada um19. 

 

Existem duas tarifas a ser consideradas. Alguns consumidores pagam 

apenas uma delas; outros, as duas. São elas: Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição – TUSD e Tarifa de Energia – TE. Cada tarifa é aberta em Funções de 

Custo, quais sejam: Transporte; Perdas; Encargos; e Energia Comprada (esta última 

não se aplica à TUSD). 

 

 TUSD 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: valor monetário unitário 

determinado pela ANEEL, em R$/MWh e em R$/kW (conforme Figura 3), 

utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de 

distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema;  

 

  

                                                 
19

 ANEEL. Proret, submódulo 7.1. 
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TUSD TRANSPORTE 

- TUSD FIO A: formada por custos regulatórios pelo uso de ativos de 

propriedade de terceiros 

- TUSD FIO B: formada por custos regulatórios pelo uso de ativos de 

propriedade da própria distribuidora 

 

TUSD PERDAS 

Parcela da TUSD que recupera os custos regulatórios com: perdas técnicas, 

não técnicas e da Rede Básica. 

 

TUSD ENCARGOS 

Parcela da TUSD que recupera os custos de: RGR; P&D; PEE; TFSEE; ONS; 

CCC; CDE; e PROINFA. 

 

 TE 

Tarifa de Energia: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em 

R$/MWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao consumo 

de energia dos seguintes contratos: a) Contratos de Compra de Energia 

Regulada – CCER; b) Contratos de fornecimento relativo ao consumo tanto 

do grupo A quanto do B; e c) Contratos de suprimento celebrados entre a 

distribuidora e concessionária ou permissionária de distribuição com mercado 

inferior a 500 GWh/ano.  

TE ENERGIA 

É a parcela da TE que recupera os custos pela compra de energia elétrica 

para revenda ao consumidor, incluindo os custos com energia comprada de 

Itaipu e de geração própria; 

 

TE ENCARGOS 

É a parcela da TE que recupera os custos de: ESS; ERR (Encargo de Energia 

de Reserva); P&D; PEE; e CFURH (Contribuição sobre Uso de Recursos 

Hídricos). 
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TE TRANSPORTE 

É a parcela da TE que recupera os custos de transmissão relacionados à: 

transporte de Itaipu, Rede Básica de Itaipu e Rede Básica associada aos 

contratos iniciais; 

 

TE PERDAS 

É a parcela da TE que recupera os custos com perdas de Rede Básica 

devido ao mercado de referência de energia. 

 

A Figura 2 a seguir ilustra a abertura das tarifas, e sua relação com as Parcelas A e 

B: 

 

 

Figura 2: Composição da TUSD e da TE 
Fonte: O autor 

 

A aplicação das tarifas TUSD e TE por grupo consumidor e por modalidade 

tarifária resulta nos valores a serem aplicados pela concessionária após o processo 

de revisão tarifária. São chamadas de “Tarifa de Aplicação”, e pode-se definir “Nível 

Tarifário” como o produto destas tarifas pelo mercado de cada classe de consumo 

(A1, A2, etc). 

 



 

 

35 

 

Na Figura 3 demonstra-se a forma na qual a tarifa é dividida por classe de 

consumo e apresentada nas resoluções homologatórias da ANEEL após os 

reajustes e revisões tarifárias. 

 

 

Figura 3: Tarifas de Energia por Grupo 

Fonte: ANEEL (PRORET, Submódulo 7.1) 

 

Como o consumo de energia não é uniforme ao longo do dia, forma-se 

“horários de pico” ou “horários de ponta”, e o sistema deve estar preparado para 

atendê-los. Com o objetivo de desestimular o consumo de energia nestes horários, 

cria-se tarifas horossazonais, ou seja, tarifas distintas para consumo no horário 

“Ponta” e “Fora Ponta”. Para o 3CRTP foi criada uma nova tarifa horossazonal para 

consumidores de baixa tensão, denominada Tarifa Branca. Para estes casos, há 

ainda a tarifa “Intermediária”, conforme exemplificado na Figura 4. 
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Figura 4: Postos Tarifários (exemplo) 

Fonte: O autor. 

 

O Custo Marginal de Capacidade, CMC, corresponde à responsabilidade do 

consumidor-tipo nos custos de expansão do sistema. Em outras palavras, é o seu 

Custo Marginal na expansão de todos os elementos a montante do seu ponto de 

conexão. A metodologia vigente prevê o cálculo dos CMC para cada tipo de 

consumidor para os postos tarifários ponta e fora ponta, e esta componente é 

dividida da forma como exposto na Figura 5. 

 

 

Figura 5: A composição do Custo Marginal de Capacidade 
Fonte: O autor. 

 

 Custo Marginal de Expansão 

São calculados por meio da metodologia dos “Custos Médios” por nível de 

tensão. São obtidos por módulos de equipamentos/obras, considerando a razão 

entre o custo total e o carregamento médio dos módulos, com base no sistema de 

distribuição existente. O custo total é obtido pelo produto dos custos unitários e a 

quantidade total de módulos. 
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 Proporção de Fluxo de Potência 

A Proporção de Fluxo de Potência representa a parcela de utilização do 

sistema à montante para o atendimento da demanda do agrupamento em 

consideração, resultado de fluxos de potência diretos e indiretos. Esse fator é obtido 

do diagrama unifilar simplificado de fluxo de potência, que por sua vez reflete a 

condição de carga máxima do ano analisado na Campanha de Medida. Valores em 

Potência Ativa (MW).  

 

 Fator de Perdas de Potência 

É a taxa média de perda de potência acumulada desde o ponto de conexão 

de um consumidor tipo k até a origem do nível k0 em consideração. Esta taxa 

considera a demanda do consumidor como vista da origem do nível de referência, ou 

seja, acrescida das perdas. Assim, o cálculo do FPP é uma composição das taxas 

médias de perdas dos diversos segmentos do sistema de distribuição, redes de 

distribuição, transformações, ramais de ligação e medidores. Por considerar apenas 

perdas técnicas, deve-se observar o Módulo 7 do PRODIST. 

 

 Responsabilidade de Potência 

Introduz a sinalização horária no cálculo do custo marginal de capacidade do 

consumidor-tipo. Indica a participação, por posto tarifário, de determinado 

consumidor-tipo na formação das demandas de ponta das redes que atendem o 

nível de tensão de conexão do consumidor-tipo, bem como os níveis de tensão a 

montante. A Responsabilidade de Potência é obtida por meio das tipologias de 

cargas, redes e injeções, do fator de perdas de potência e do fator de coincidência 

dos consumidores-tipos nas pontas das redes-tipos. 

 

Os submódulos do Proret que ditam as regras da Estrutura Tarifária são: 7.1 

(Procedimentos Gerais); 7.2 (Estrutura Vertical); e 7.3 (Cálculo das Tarifas de 

Aplicação). 
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2.6  Principais Considerações sobre este Capítulo 

 

Verificou-se neste capítulo as diferenças entre os processos de Reajuste e 

de Revisão Tarifária. Apesar do foco maior do presente estudo ser na Revisão, é 

importante ressaltar que haverá impacto nos reajustes também, já que o Fator Xq é 

aplicado no Reajuste, bem como a trajetória de Perdas. Assim, investimentos 

assertivos que reduzam as perdas e melhorem a qualidade são remunerados na 

Revisão, mas seus efeitos positivos perduram por todo o período entre-ciclos.  

 

Foram vistos os modelos econômicos para que seja compreendido que, no 

Brasil, o CAPEX é inteiramente remunerado, sendo o OPEX definido por um valor-

teto. Esta é a base deste estudo. Ainda, sobre a Compra de Energia, foi 

demonstrado que está compreendida na Parcela A do Nível Tarifário. É importante a 

percepção deste item pois é nele que reside a oportunidade de ganho quando a 

concessionária consegue reduzir perdas, já que as perdas regulatórias são somadas 

à Energia Comprada, definindo o volume pelo qual a concessionária será ressarcida.  

 

Finalmente, foram vistos os modelos de cálculo da Estrutura Tarifária. Este 

conceito é importante para a compreensão de que o Smart Grid terá grande impacto 

na distribuição de carga do sistema, pois a partir do momento em que o consumidor 

verifica uma tarifa horo-sazonal, isto é, uma tarifa que é alterada dependendo do 

horário de consumo, ele buscará consumir quando esta for mais barata. No entanto, 

este não será o foco do trabalho já que traria diversas novas variáveis ao modelo, 

dificultando a simulação e a compreensão. De qualquer forma, este aprofundamento 

é sugerido como “Trabalhos Futuros” no Capítulo 7. 
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3. REDE ELÉTRICA INTELIGENTE 

 

3.1  Definição 

 

O Smart Grid (Rede Elétrica Inteligente) representa para muitos não só a revolução 

do setor elétrico, como também a revolução de toda a economia mundial. O 

argumento central é que as grandes transformações econômicas na história ocorrem 

quando uma nova tecnologia de comunicação converge com novos sistemas de 

energia. As novas formas de comunicação se tornam o meio de organizar e 

gerenciar as civilizações mais complexas viabilizadas pelas novas fontes de energia. 

A infraestrutura que surge elimina o tempo e reduz o espaço, conectando pessoas e 

mercados e promovendo relações econômicas diversificadas (RIFKIN, 2012) 20. 

 

A revolução no binômio comunicação-energia citada por Rifkin é comumente 

exemplificada pelo fato de que, se Thomas Edson voltasse à vida, conseguiria 

facilmente identificar a maioria dos componentes da rede elétrica – o que não 

acontece com outros setores, como transportes e Telecom, frequentemente alvos de 

inovações tecnológicas. No caso das redes elétricas, pouco foi feito nas últimas 

décadas, e agora um grande movimento de automação está ocorrendo de forma a 

tornar as redes mais “inteligentes”, ou simplesmente mais automáticas, integrando a 

geração, transmissão e a distribuição de energia. 

 

No presente trabalho abordam-se exclusivamente as inovações na 

distribuição de energia – basicamente o que se refere à automação da rede elétrica 

e da medição eletrônica, deixando de lado suas conexões com Transmissão e 

Geração. Afinal, o conceito completo de Smart Grid inclui diversas variáveis como 

veículos elétricos, geração distribuída e outras particularidades – e exatamente por 

isso é considerado uma revolução. É um conceito que reúne inovação tecnológica, 

sustentabilidade, eficiência energética e segurança de fornecimento. 

 

                                                 
20

 Jeremy Rifkin é economista, trabalhando desde 2006 com a liderança do Parlamento Europeu, 
definindo o Plano de Desenvolvimento Econômico da Terceira Revolução Industrial, endossada pelo 
Parlamento em 2007 como uma visão econômica de longo prazo para toda a UE. O grupo designado 
para as discussões incluiu empresas como Philips, Schneider Electric, IBM, Cisco Systems e Acciona, 
dentre outros. 
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Por isso, para fins de reprodução dos resultados, é preciso considerar 

apenas os equipamentos, as instalações e as inovações implementadas pela Copel 

em seu projeto-piloto “Cidade Inteligente”, no município de Fazenda Rio Grande, no 

Paraná, o qual será posteriormente detalhado neste trabalho. 

 

No entanto, detalha-se a seguir o conceito geral de smart grid, para correta 

compreensão do tema. 

 

3.2  Aplicações 

 

3.2.a Geração         

Demonstra-se abaixo, de forma separada, o conceito de “Geração Distribuída”, 

normalmente associada ao smart grid, com o conceito de “Geração Centralizada”, 

ainda predominante no setor elétrico nacional mas com menor contribuição ao tema 

já que, em sua maioria, já estão em níveis elevados de automação. 

 

Microgeração e Geração Distribuída 

O consumidor residencial, que hoje apenas consome energia no sistema, 

poderá passar a ser também um microgerador. Isso porque ele poderá injetar 

energia na rede, que poderá ser oriunda de uma microgeração solar, eólica ou 

mesmo de bateriais que, porventura, existam em sua residência e cuja energia não 

seja útil naquele momento (exemplo: a bateria de seu veículo elétrico, que está 

abastecido e não sairá da garagem até o dia seguinte). Considerando uma tarifa 

horosazonal, ou seja, preços distintos de energia em horários distintos de consumo, 

este consumidor poderá carregar suas baterias em horários alternativos e vende-la à 

concessionária em horários de ponta de consumo. Além de ser mais uma fonte de 

carga no sistema em horários de pico, este mecanismo descentralizado reduz a 

necessidade de transmissão, já está próximo dos centros consumidores de energia 

elétrica. Para tanto, será necessário que o medidor eletrônico instalado nesta 

residência seja capaz de medir não só a energia consumida, como também a 

injetada. 

 

 

 



 

 

41 

 

Geração Centralizada  

Em contraponto à Geração Distribuída, habilitada pela Smart Grid, a 

Geração Centralizada localiza-se em regiões distantes e necessita de Sistemas de 

Transmissão para o transporte de energia aos centros consumidores. Nestes casos, 

o ganho mais tácito diz respeito ao gerenciamento da demanda. Isso quer dizer que, 

com o acompanhamento em tempo real do consumo em todo o país, poderá ocorrer 

uma melhor alocação dos recursos – gerando uma potência que seja a mais próxima 

possível do consumo instantâneo de energia elétrica, priorizando ainda a energia 

que for a mais barata naquele momento. 

 

3.2.b Transmissão 

 

Os sistemas de transmissão são, atualmente, supervisionados e controlados 

através do sistema de supervisão, controle e aquisição de dados (SCADA, na sigla 

em inglês) os quais processam varreduras de medidas de grandezas analógicas 

(tensão, fluxo de potência, etc.) e estados de chaves e disjuntores (aberto/fechado), 

com taxas de amostragem da ordem de 2-10 segundos. 

 

O smart grid contribui de forma significativa para o avanço nas pesquisas de 

sensoriamento e medição deste sistema. Algumas áreas em desenvolvimento são 

(FALCÃO, 2010): 

 

 Monitoração On-line de Ativos: a utilização de técnicas avançadas de 

monitoração em tempo-real do carregamento e condições de 

funcionamento de linhas de transmissão, transformadores, etc., permitirá 

uma utilização mais eficientes desses ativos e evitarão falhas capazes de 

comprometer  a integridade dos sistema de transmissão; 

 Controles Eletrônicos Inteligentes: utilização integrada de dispositivos de 

controle eletrônicos tais como HVDC, FACTS, SVC, etc.; 

 Proteção: sistemas auto-adaptativos de proteção que permitam a 

reconfiguração e ajustes on-line de acordo com as condições de operação 

do sistema; 

 Automação de Subestações: integração de sistemas de monitoração, 

controle e proteção de subestações utilizando protocolos padrões de 
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comunicações e transferência de dados (61850, CIM, XML, etc.), 

utilizando redes de fibras óticas e sistemas wireless. 

 

3.2.c Distribuição 

 

Automação da Rede 

A automação das redes de distribuição permite, por exemplo, fazer a 

recomposição da energia automaticamente. Quando da falta de energia, a rede 

comuta para outra alternativa de forma a restabelecer o fornecimento na localidade o 

mais rápido possível, sem a necessidade de intervenção humana21.  

 

De uma forma simplista, pode-se dizer que haverá uma melhoria significativa 

na qualidade, continuidade e nível de tensão, abrindo campo para a instalação de 

maior número de sensores ao longo da rede e de recursos que permitam o 

estressamento de sua automação, flexibilidade operativa e capacidade de 

autorrecuperação. Isso permitirá desligamentos pontuais, ou seja, em uma eventual 

perda de carga, consumidores específicos poderão ser desligados, deixando 

hospitais, residências com dependentes de equipamentos elétricos, delegacias e 

outros consumidores “críticos” energizados. 

 

Medição Eletrônica 

No que se refere à cobrança de energia elétrica, foi criada a chamada “tarifa 

branca”, que será aplicada às unidades consumidoras do grupo B, exceto os 

subgrupos B1 subclasse Baixa Renda e B4, caracterizada por tarifas diferenciadas 

de consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia22 (tarifa 

horosazonal). 

 

Esta tarifa branca somente será possível após a instalação dos novos 

medidores eletrônicos, que deverão ser instalados – para os consumidores optantes 

por esta nova modalidade tarifária – até fevereiro de 2014 e deverão apurar, 

observando a regulamentação técnica metrológica específica, o consumo de energia 

                                                 
21

 CANAL ENERGIA. São Paulo, 28/11/2011. 
22

 ANEEL. Proret, submódulo 7.1. 
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elétrica ativa em pelo menos 4 (quatro) postos tarifários, devendo ser programáveis 

o início e o fim de cada posto23. 

 

O Relacionamento com o consumidor, no que se refere ao controle de 

consumo, também será alterado. Isso porque, mesmo que o consumidor opte por 

não aderir à tarifa branca, poderá solicitar à concessionária que instale um 

dispositivo eletrônico que monitore os valores de tensão e de corrente de cada fase, 

o valor de energia elétrica ativa consumida acumulada por posto tarifário, a 

identificação do posto tarifário corrente, se aplicável, a data e horário de início e fim 

das interrupções de curta e de longa duração ocorridas nos últimos 3 (três) meses e 

últimos 12 (doze) valores calculados dos indicadores Duração Relativa da 

Transgressão de Tensão Precária – DRP e Duração Relativa da Transgressão de 

Tensão Crítica – DRC. 

 

Isso permitirá ao consumidor final entender melhor seu atendimento, não só 

em termos de valores cobrados como também em termos de qualidade de 

fornecimento elétrico. 

 

Perdas 

Tanto a automação da Rede quanto a Medição Eletrônica permitirão uma 

significativa redução nas perdas das concessionárias. Isso porque a rede 

automatizada, com controle dos níveis de tensão, permitirá uma redução significativa 

das perdas técnicas; já a medição eletrônica, que dá ferramentas de controle ao 

consumidor, também dará ferramentas de controle às concessionárias, que poderão 

identificar com facilidade os pontos de furtos de energia. 
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3.2.d Outros 

 

Veículos Elétricos 

Apesar dos veículos movidos a motores a combustão terem tomado dos 

bondes elétricos, ao longo dos anos, o lugar de destaque nos transportes (públicos 

ou individuais), novos projetos de veículos elétricos tem se demonstrado 

economicamente viáveis, e ocupam cada vez maior destaque mundial. Diretamente 

associado ao avanço nas formas de armazenamento de energia elétrica, este 

aumento na utilização de veículos elétricos causará um novo desafio às 

distribuidoras: a mobilidade associada ao consumo de energia elétrica (TOLEDO, 

2012). 

 

Entre 9 e 14 milhões de veículos elétricos devem entrar em circulação no 

mundo até 2026. No Brasil, estes veículos exigiriam um acréscimo de 190.108 GWh 

/ ano no mercado, equivalente à produção de 5 usinas de Belo Monte, caso toda a 

frota movida a combustíveis fósseis fosse substituída24. 

 

Armazenamento de Energia 

Um dos grandes desafios quando se fala em segurança energética refere-se 

ao fato de que todo o sistema – incluindo a geração – deve ser dimensionado para 

atender ao horário de ponta, ou seja, pode ser que usinas inteiras fiquem ociosas 

em horários de baixo consumo de energia. 

 

Como forma de reduzir o problema, propõe-se formas diversas de 

armazenamento de energia, que têm por objetivo, como citado, auxiliar no 

atendimento de “ponta” (armazenando energia em horários alternativos e 

fornecendo-a nos horários de pico) e, ao mesmo tempo, disponibilizar uma fonte 

mais próxima dos centros consumidores, já que algumas das alternativas de 

armazenamento podem ficar próximas dos centros urbanos (como baterias, células a 

combustível, etc). 
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No entanto, há vários empecilhos na implementação de um sistema de 

armazenamento. Isso se deve ao fato de que a adição de um novo dispositivo de 

armazenamento requer vários estudos e materiais de alto custo. Cada sistema é 

projetado para uma configuração específica da rede elétrica, tornando-o inflexível 

caso a rede seja reconfigurada. Com as tendências do smart grid, torna-se essencial 

a procura por novas alternativas que tornem essas tecnologias mais flexíveis e 

adaptativas a vários sistemas25. 

 

3.3  Estágio de Implantação no Mundo 

 

A cadeia de valor do setor elétrico deve sofrer significativas mudanças 

durante o processo  de implantação de tecnologias Smart Grid, cujo universo de 

atores é amplo e diversificado à medida que as tecnologias e aplicações envolvidas 

incluem a indústria tradicional de equipamentos de energia, provedores de serviços 

de telecomunicações, eletrônica de consumo, fornecedores de sistemas de 

informação, além das próprias empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras 

de energia elétrica. 

 

As iniciativas observadas em alguns países europeus como Reino Unido, 

França e Espanha, entre outros, devem somar mais de 100 milhões de medidores. 

Os investimentos governamentais previstos para os dez principais países, além do 

Brasil, que se destacam superam U$ 18 bilhões, sendo eles (ABDI, 2012): 

 

- China: U$ 7.320 milhões; 

- Estados Unidos: U$ 7.090 milhões; 

- Japão: U$ 849 milhões; 

- Coréia do Sul: U$ 824 milhões; 

- Espanha: U$ 807 milhões; 

- Alemanha: U$ 397 milhões; 

- Austrália: U$ 360 milhões; 

- Reino Unido: U$ 290 milhões; 

- França: U$ 265 milhões; 
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- Itália: U$ 270 milhões; 

- Brasil: U$ 204 milhões. 

 

3.4  Estágio de Implantação no Brasil 

 

É importante citar a visão que o cenário internacional possui do Brasil. De 

acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), diversas 

concessionárias estão implementando projetos-piloto de smart grid. O IEA destaca 

as concessionárias Ampla, distribuidora de energia no Rio de Janeiro de propriedade 

da espanhola Endesa, e sua iniciativa de medidores inteligentes e redes seguras 

para reduzir as perdas comerciais. Cita também a AES Eletropaulo, distribuidora no 

Estado de São Paulo, e seu plano de negócios smart grid usando o backbone de 

fibra óptica existente26. Ainda, menciona a CEMIG com seu projeto de redes 

inteligentes com base no sistema desenvolvido pelo Consórcio IntelliGrid, uma 

iniciativa do Electric Power Research Institute, baseado na Califórnia (IEA, 2011). 

 

Hoje, existem diversas outras iniciativas em todo o país, destacando-se – 

além dos casos citados pelo IEA – o projeto de smart grid nas concessionárias Light, 

Copel e CPFL. No presente trabalho demonstrar-se-á alguns dos resultados 

atingidos pelo projeto da Copel, chamado “Cidade Inteligente” e baseado no 

município de Fazenda Rio Grande, no estado do Paraná. 
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 A operação de Telecom da AES Eletropaulo foi vendida em 2011 para a Telecom Itália – TIM. 
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4. A RELAÇÃO ENTRE TARIFA E SMART GRID 

 

Demonstra-se neste capítulo toda a metodologia de cálculo utilizada neste trabalho 

para calcular o impacto do Smart Grid na tarifa. Para facilitar a compreensão, 

sugere-se que seja baixada a planilha disponibilizada pela ANEEL em todas as 

Audiências Públicas – AP que suportam o processo de revisão tarifária das 

distribuidoras de energia. No caso ora analisado, a AP correspondente é a 

017/201227. Esta planilha demonstra todos os links que existem entre as variáveis 

abaixo, sendo ilustrativo para compreender como elas se relacionam. 

 

4.1  O Ativo Fixo – CAPEX 

 

Como visto anteriormente, existem dois impactos relacionados ao acréscimo 

do investimento (CAPEX): 

 

 Remuneração; e 

 Quota de Reintegração. 

 

A remuneração é calculada com base no produto do WACC pelo total 

investido com Capital Próprio mais o produto dos juros efetivos dos empréstimos 

RGR pelo montante investido com estes recursos. No caso da Copel, pode-se 

demonstrar o cálculo da Remuneração conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3: Memória de Cálculo da Remuneração de Capital da Copel no 3CRTP 

Descrição 
A - Retorno 
(WACC c/ 
impostos) 

B - Montante a 
ser Remunerado 

Total da 
Remuneração 

(A * B) 

Investimento COPEL  11,36% 2.441.610.352,95 277.366.936,09 

Investimento RGR – PLPT 1,35% 108.579.236,00 1.465.819,69 

Investimento RGR – Outros 3,62% 2.060.941,00 74.606,06 

   
278.907.361,84 

Fonte: ANEEL. 

Assim, verifica-se que a remuneração nada mais é que o produto entre o 

WACC e o montante da BRR Líquida (verificar definição no capítulo 2.5.1.3.a), 
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 Que aprovou o 3º Ciclo da Revisão Tarifária na Copel Distribuição.  
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2012&attIdeAud=64
3&attAnoFasAud=2012&id_area=13 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2012&attIdeAud=643&attAnoFasAud=2012&id_area=13
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2012&attIdeAud=643&attAnoFasAud=2012&id_area=13
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acrescido dos juros referentes aos empréstimos com recursos da RGR tomados pela 

Copel. 

 

Já a cota de reintegração é calculada sobre a BRR Bruta (verificar definição 

no capítulo 2.5.1.3.b), cujo cálculo pode ser verificado na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Memória de Cálculo da Quota de Reintegração 

Descrição (%) 
Base Bruta para 

Reintegração Anual 
Total da 

Reintegração Anual 

Taxa Média de Depreciação 3,69% 7.622.435.793,59 281.267.880,78 

Fonte: ANEEL. 

 

A taxa média de depreciação considera apenas as máquinas e 

equipamentos da distribuição, sem levar em consideração os equipamentos 

administrativos, móveis, utensílios, etc. 

 

Considerando que tanto a remuneração quanto a reintegração são 

diretamente proporcionais ao montante investido (CAPEX), para determinar o 

impacto que o Smart Grid terá nestas parcelas é preciso apenas calcular a variação 

média que há entre um investimento “clássico” e um investimento “Smart Grid”, 

aplicando o percentual de variação diretamente sobre as parcelas de Remuneração 

e de Reintegração28. Assim, caso um investimento “Smart Grid” seja “X”% maior do 

que um investimento “clássico”, a parcela da remuneração obrigatoriamente será 

“X”% superior. No entanto, a parcela da reintegração poderá ser maior ou menor que 

“X”%, dependendo do mix de equipamentos empregados na rede “Smart Grid”, já 

que as taxas anuais de depreciação são definidas pela Resolução Normativa ANEEL 

474/2012, que altera a Resolução Normativa ANEEL 367/2009 (conhecida como o 

MCPSE). Como exemplo, cita-se que um medidor eletromecânico deprecia a uma 

taxa de 4% ao ano, enquanto um eletrônico deprecia a 7,69%. Assim, dependendo 

do mix das máquinas e equipamentos imobilizados, haverá uma alteração na 

Reintegração diferente da mera variação entre os investimentos. 

 

                                                 
28 Considerando o princípio da cumutatividade. 
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Como exemplo (números fictícios), se um medidor eletrônico custa 10% a 

mais que um eletromecânico, a Remuneração será 10% maior, mas a Reintegração 

será 111% maior, conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5: Exemplo (valores ilustrativos) do impacto de um medidor eletromecânico 
versus eletrônico na tarifa, considerando a Remuneração e a Reintegração do 

equipamento 

 
Exemplo (valores ilustrativos) 

 
Custo R$ Remuneração % Remuneração R$ Reintegração % Reintegração R$ Total R$ 

Eletromecânico 100,00 11,36% 11,36 4% 4,00 15,36 

Eletrônico 110,00 11,36% 12,50 7,69% 8,46 20,96 

Variação 
  

10,00% 
 

111,48% 36,43% 

Fonte: O autor. 

 

Tanto a variação do CAPEX quanto a variação na depreciação média serão 

calculados no capítulo 6 deste trabalho. 

 

4.2  Os Custos Operacionais – OPEX 

 

Existem duas parcelas significativas no OPEX das concessionárias, ambas 

englobadas no modelo da “Empresa de Referência” utilizado pela ANEEL até o 2º 

Ciclo das Revisões Tarifárias. No 3º Ciclo pode-se observar a abertura no que pode 

ser de fato chamado de OPEX, pois trata-se dos custos operacionais diretos das 

empresas que não geram nenhum tipo de ativo, e no que representa um custo 

administrativo mas que gera um ativo para a empresa. Neste segundo caso, 

atualmente dá-se o nome de Base de Anuidade Regulatória – BAR, pois é 

remunerado por um preço-teto que a ANEEL considera como adequado para a 

distribuidora comprar e manter ativos administrativos. 

 

Exemplos de OPEX: Mão de obra própria e terceirizada, combustível, água. 

Exemplos da BAR: Móveis, veículos, softwares. 

No presente estudo, a BAR não será considerada, já que o foco será apenas 

o impacto nos custos operacionais diretos causado pela instalação de equipamentos 

Smart Grid na rede elétrica (se a quantidade de serviços realizados reduzirá ou 

aumentará, etc). O resultado pode ser observado no capítulo 6 e será aplicado no 

total do OPEX calculado para a Copel. 
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Tabela 6: Demonstrativo do OPEX anual reconhecido para a Copel no 3CRTP 

Descrição Total Pessoal 
Materiais e 
Serviços 

OPEX 3CRTP 859.690.681 549.137.945 310.552.736 

Conselho de Consumidores 143.102 
  Total Opex 859.833.783 
  Fonte: ANEEL. 

 

Assim, identificar-se-á o impacto real ou aproximado da utilização de 

tecnologia Smart Grid, deduzindo o montante da coluna “Total”, preferencialmente 

valendo-se de dados coletados no projeto “Cidade Inteligente” da Copel. No entanto, 

na ausência destes, poderão ser utilizados valores aproximados calculados com 

base no modelo de Empresa de Referência aprovado para a Copel no 2CRTP29. 

 

4.3  As Perdas de Energia 

 

As perdas constituem fator de acréscimo na compra de energia das 

concessionárias. Em linhas gerais, a ANEEL considera que se a concessionária tem 

um mercado de “X” MWh e perdas totais de 10%, ela deve ter o montante de 1,1X 

MWh reconhecido em sua Parcela A. As perdas totais são calculadas pela diferença 

entre a energia injetada e a energia faturada. 

 

Entretanto, as perdas reconhecidas não são necessariamente as perdas 

reais da concessionária. As perdas técnicas são definidas por meio de uma 

metodologia própria de cálculo definida pela ANEEL, onde as perdas comerciais 

(não-técnicas) são calculadas pela difeOs valores assim calculados estão limitados a 

um determinado patamar também calculado por meio de uma metodologia própria. 

Apresentamos na Tabela 7 o resultado obtido para a Copel no 3CRTP: 

 

  

                                                 
29 Conforme AP 027/2008, com memória disponibilizada em: 
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2008&attIdeAud=326&attAnoFasAud=200
8&id_area=13 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2008&attIdeAud=326&attAnoFasAud=2008&id_area=13
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2008&attIdeAud=326&attAnoFasAud=2008&id_area=13
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Tabela 7: Demonstrativo do Impacto Total das Perdas na Copel – 3CRTP 
  PERDAS PERÍODO DE REFÊNCIA 

PERDAS DE ENERGIA % Energia Injetada 
% Energia 
Vendida 

Energia                                     
(MWh) 

1.1 PERDAS 
 

11,94% 2.886.456 

Perdas na Rede Básica (%) 0,00% 2,56% 618.845 

Distribuição (%) 7,70% 9,38% 2.267.611 

Perdas Técnicas (%) 6,35% 7,73% 1.869.042 

Perdas não Técnicas (%) 1,40% 1,65% 398.569 

    
Tarifa Média MWh (CCEAR) 

  
118,15 

Total PA das Perdas 
  

341.028.302,53 

Fonte: ANEEL. 

 

Este valor de “Total PA das Perdas” está compreendido na Parcela A – 

Compra de Energia para Revenda demonstrada na Tabela 17 deste trabalho. 

 

4.4  A Qualidade do Fornecimento 

 

No 3º Ciclo das revisões tarifárias, a ANEEL definiu um importante fator de 

qualidade, denominado de Xq, que “tem por finalidade incentivar a melhoria da 

qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras ao longo do ciclo tarifário” 

(Submódulo 2.5 do Proret). A fórmula a ser observada é: 

 

 

 

 

O Componente Q será especificado em cada reajuste tarifário de acordo 

com a variação dos indicadores apurados DEC e FEC, já expurgadas as causas 

externas à distribuidora, levando-se em consideração o desempenho da distribuidora 

com relação à qualidade do serviço prestado, conforme tabela 8. 
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Tabela 8: Parâmetros de Cálculo para o Fator Xq 

Var DECI / FECI Regra Geral 
Melhores 

Desempenhos 
Piores 

Desempenhos 

Maior que 20% 1.00% 0.50% 1.00% 

17% a 20% 0.95% 0.47% 0.95% 

14% a 17% 0.79% 0.40% 0.79% 

11% a 14% 0.64% 0.32% 0.64% 

8% a 11% 0.49% 0.24% 0.49% 

5% a 8% 0.33% 0.17% 0.33% 

-5% a 5% 0.00% 0.00% 0.00% 

-8% a -5% -0.33% -0.33% -0.17% 

-11% a -8% -0.49% -0.49% -0.24% 

-14% a -11% -0.64% -0.64% -0.32% 

-17% a -14% -0.79% -0.79% -0.40% 

-20% a -17% -0.95% -0.95% -0.47% 

Menor que -20% -1.00% -1.00% -0.50% 

Fonte: ANEEL (PRORET, Submódulo 2.5). 

 

O componente Xq será especificado “ex-post”, ou seja, em cada reajuste 

tarifário posterior à revisão tarifária do 3CRTP – começando em 2013. Por isso, não 

é possível considerá-lo diretamente no presente trabalho, já que não há correlação 

direta no processo de Revisão Tarifária, como visto nos capítulos 2.1.1. e 2.1.2. De 

qualquer forma, considerando que os investimentos em Smart Grid possuem grande 

impacto na qualidade do fornecimento das distribuidoras, demonstra-se no capítulo 6 

quais foram os resultados alcançados, sem realizar o cálculo do Fator Xq já que, 

para isso, seria necessário conhecer os resultados futuros de outras 

concessionárias, deixando  como sugestão de “Trabalhos Futuros”, no Capítulo 6, a 

análise completa do Fator Xq. 
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4.5  Modelo de Captura dos Dados 

Para ilustrar como os dados anteriormente citados foram capturados no 

decorrer do presente estudo, demonstra-se o fluxograma de atividades empregado 

no trabalho. 

 

Figura 6: Coleta de Dados 
Fonte: O autor. 

 

Figura 7: Aplicação ao Modelo 
Fonte: O autor. 
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5. ESTUDO DE CASO: CIDADE INTELIGENTE – COPEL 

 

5.1  Introdução 

 

Em 2009 o Grupo de Trabalho criado pela Copel com o objetivo de estudar o Smart 

Grid divulgou um vasto estudo sobre as iniciativas já realizadas no Brasil e no 

mundo, definindo as diretrizes que seriam utilizadas no projeto piloto denominado 

“Cidade Inteligente”. Na época, as seguintes iniciativas já haviam sido concluídas 

pela empresa: 

 

Automação de Subestações 

 SASE - Sistema de Automação de Subestações 

 CAT - Controle Automático de Tensão 

 ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga 

 RCO - Recomponsição Automática de Subestações 

 Transferência automática para fonte alternativa com verificação de 

restrição de carga. 

 Omissão - Recomposição Automática a partir da Atuação da Proteção 

Geral 

 RAC - Racionamento de Carga, corte automático de carga 

 

Automação de Redes 

 Desenvolvimento de controle automático de banco de capacitores e de 

sensoreamento de tensão e corrente para cálculo de fator de potência 

 Transferência Automática de Consumidores 

 Teleoperação de chaves de operação sob carga 

 Teleoperação de religadores automáticos 

 

Telemedição 

 Interface com Telefone (descontinuada) 
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Com o objetivo de estudar o impacto técnico da aplicação das novas 

tecnologias de Smart Grid na área de Concessão da Copel, a empresa iniciou um 

projeto piloto para utilizar como laboratório de soluções, sendo uma das pioneiras no 

Brasil a realizar algo de tamanha complexidade. 

 

Como visto anteriormente, o Smart Grid é fundamentalmente a união da 

comunicação com as redes elétricas. Em favor da transmissão de dados da Copel, 

há um sistema de comunicação de sua subsidiária de Telecom que pode ser peça 

fundamental para diferenciá-la de todas as demais concessionárias do país. 

 

O sistema de telecomunicações da Copel atende 218 municípios (são 8250 

km no backbone e 17100 km nas redes de acesso), suprindo as necessidades 

administrativas e operacionais da Copel como por exemplo chaves, religadores 

automatizados e telemedição, dentre outras – conforme Figura 08. 

 

 

Figura 8: Rede de Fibras Ópticas da Copel Telecom – Paraná 
Fonte: www.copel.com  

  

http://www.copel.com/
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No entanto, apesar de serem empresas pertencentes a uma mesma holding 

(COPEL S.A.), cumpre ressaltar que, pela regulação em vigor, estas empresas não 

podem prestar serviços livremente umas às outras. Contratos entre partes 

relacionadas necessitam de anuência prévia por parte da ANEEL, e por isso devem 

ser bem embasadas e bem fundamentadas, apresentando preços de mercado que 

sejam aderentes aos princípios de razoabilidade, prudência e modicidade. 

 

Atualmente a Copel–Distribuição negocia com a Copel–Telecom os termos 

do acordo que possibilitarão a transmissão dos dados necessários para o completo 

funcionamento das redes automatizadas e da medição eletrônica. 

 

Pela falta dos números finais, considera-se no presente estudo que o valor 

dos medidores eletrônicos calculados no APÊNDICE II desta dissertação já 

compreende o sistema de comunicação necessário ao funcionamento da nova rede.  

 

Assim, o valor deste investimento pode ser reduzido de forma substancial 

caso ocorra um acordo entre as empresas que seja economicamente viável para 

ambas, e que possibilite uma redução no investimento de hardware da Copel–

Distribuição e que, ao mesmo tempo, proporcione uma melhor utilização do sistema 

por parte da Copel–Telecom com consequente retorno financeiro de mercado.  

 

Neste caso, haveria uma redução no CAPEX da Copel–Distribuição gerada 

pelo aumento no OPEX pelo contrato firmado com a Copel–Telecom. 

 

Mesmo assim, o levantamento realizado pelo Grupo de Trabalho em 2009 

indicou a necessidade de aumentar a infraestrutura de comunicação entre os 

dispositivos finais de medição e controle com pontos intermediários de transmissão 

de dados até os pontos de acesso a atual rede de telecomunicações. Afinal, a rede 

de telecom existente funcionaria como uma linha de “transmissão”, havendo ainda a 

necessidade de uma rede de “distribuição” que se comunique com os equipamentos 

da rede elétrica pulverizados, como medidores, chaves, etc. 
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Espera-se que o volume de dados transmitidos seja superior a dez mil vezes 

os dados atuais recebidos automaticamente do sistema elétrico. Este incremento 

substancial na quantidade de dados requer a necessidade de ampliação do parque 

de hardware e software necessário para processar, armazenar e alimentar os 

sistemas corporativos com estas novas informações – o que demanda um alto 

investimento (CAPEX). 

 

Também observou-se a necessidade de mudança no perfil dos profissionais 

de campo que executarão os serviços na rede elétrica. Além do domínio da 

eletrotécnica, também é necessário o domínio de eletrônica e telecomunicações – 

gerando um potencial aumento na folha de pagamento destes profissionais pela 

necessidade de suporte à implantação, operação e manutenção destes novos 

sistemas. 

 

No entanto, o que deve ser observado é o balanço final do OPEX, já que 

existem profissionais que ganharão mais, por serem mais qualificados, e existem 

outros postos (como leituristas e equipes de corte e religação, por exemplo) que 

seriam suprimidos com o advento da medição eletrônica, além de outros técnicos 

operadores de rede que seriam substituídos por manobras remotas, 

telecomandadas. 

 

Justamente com o objetivo de mensurar tais impactos, dentre diversos 

outros resultados técnico-operacionais, a Copel iniciou este projeto piloto com os 

seguintes focos: 

 

 Realizar um cálculo detalhado dos benefícios de aplicação das redes 

Inteligentes de Distribuição numa determinada área elétrica de 

abrangência; 

 Agrupar os testes das várias iniciativas já em curso pela empresa e 

outras que estão em fase de testes ou pilotos dentro do contexto de 

Redes Inteligentes da Distribuição; 

 Promover um campo de testes para fabricantes e fornecedores de 

equipamentos, sistemas e tecnologias voltadas para os objetivos do 

trabalho; e 
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 Servir como modelo para formatação de linhas de pesquisa para 

Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no programa da Copel 

Distribuição coordenado pela Aneel. 

 

Para determinação do município que apresentasse uma área elétrica de 

abrangência necessária para a completa e correta implantação dos testes, foram 

determinadas as seguintes premissas: 

 

 Que a cidade escolhida fosse próxima a Curitiba, para possibilitar 

facilidade logística para acompanhamento dos resultados; e 

 Que houvesse similaridade entre o Sistema Elétrico da Cidade e o 

Sistema Elétrico da Copel, devido as várias particularidades deste. 

 

Após diversos estudos realizados pela Copel – que não são foco do 

presente trabalho, optou-se pelo município de Fazenda Rio Grande. 

 

 

Figura 9: Rede de Distribuição da Cidade Fazenda Rio Grande 
Fonte: COPEL. 
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As principais características da cidade são: 

 

 Possui SE Fonte (138/34/13) e SE 34/13; 

 Atende consumidores urbanos e rurais em 13,8 e 34,5 kV; 

 Possui 62 Consumidores do Grupo A; 

 Área Urbana é Concentrada e Mix entre Comercial-Residencial-

Industrial; 

 Possui Atendimento da Copel Telecom: Nas Se´s e Agência em áreas 

estratégias; 

 Maior multa por Qualidade de Fornecimento das Cidades Estudadas; 

 Boa Expectativa de Retorno de Questões Comerciais: Perdas Não 

Técnicas, Inadimplência, Corte e Religamento; 

 Distância de 28 kM de Curitiba; 

 Cidade com a maior taxa de crescimento do Brasil em 2005. 

 

5.2  Delimitação do Escopo: Iniciativas consideradas no estudo do 

Impacto Tarifário 

 

Num primeiro momento, foram consideradas as seguintes iniciativas da 

Copel para calcular o impacto tarifário proposto pelo presente estudo: 

 

 Transformador Inteligente 

 Chave Seccionadora 

 Localização de faltas RA’s 

 RA automatizado com celular 

 Identificador / sinalizador de falta 

 Sensor de falta de corrente 

 Automação de chaves 

 Religador Monofásico 

 Automação de Banco de Capacitores 

 Controle de tensão em SE 34/13 kV 

 Transferência Automática em Cascata 

 Controle Único – CUT 

 PQM – Power Quality Meter 
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 Chaves de Rede com interface wifi 

 Seccionador com interface wifi 

 Religador com interface wifi 

 

Para a realização dos testes foi definido um cronograma dividido em três Fases: 

 FASE 1 (2010 a 2012) 

Teste das tecnologias de automação 

 FASE 2 (2012) 

Investimento para automatizar 100% da rede e aplicar testes de telemedição 

 FASE 3 (2013) 

Aplicar 10% de telemedição, sistemas computacionais de apoio e teste de 

seis mídias de comunicação 
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Legenda: 

 

 

Figura 10: Mapa de Automação da Rede (Fase 2) 

Fonte: COPEL. 

 

 

Ressalta-se que, devido ao fato da Fase 3 (Telemedição) não ter sido 

concluída, utilizaram-se dados da concessionária Ampla, conforme APÊNDICE II 

deste trabalho. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1  Relações entre OPEX, CAPEX, Perdas e Qualidade Verificadas na 

Cidade Inteligente da COPEL 

 

Após implementados os projetos descritos no capítulo 5 deste trabalho, verificou-se 

o seguinte resultado: 

 

6.1.1 O Ativo Fixo – CAPEX 

 

Calculou-se que o investimento em ativos de configuração “Smart Grid” 

custa, em média, 39,58% a mais do que o investimento em ativos “clássicos”. Para 

chegar a este valor, foi realizado um estudo de variação de investimento por quatro 

tipologias principais de obras realizadas pela Copel: Medição, Redes de Distribuição, 

Linhas e Subestação. Abaixo demonstra-se a forma de cálculo de cada uma, com o 

objetivo de determinar a variação do custo de investimento: 

 

6.1.1.a Para a tipologia “Medição”: 

 

Valor médio de um medidor inteligente instalado 

Valor médio de um medidor eletromecânico instalado 

 

 É importante diferenciar o conceito de “medidor inteligente” do de “medidor 

eletrônico”. O inteligente obrigatoriamente é eletrônico, mas a recíproca não é 

verdadeira. Considerando que, apesar do medidor “inteligente” ideal ter sido 

discutido pela ANEEL, por meio da Audiência Pública 43/2010, não há dados da 

aplicação em larga escala de medidores com esta configuração. Por isso, utiliza-se 

um valor aproximado (equipamento instalado + rede de comunicação), calculado 

com base na experiência da concessionária fluminense Ampla Energia e Serviços 

que se refere à medição eletrônica em especificações diferentes, porém similares 

dos padrões aprovados pela ANEEL em agosto de 2012. O estudo completo pode 

ser observado no APÊNDICE II deste trabalho. Como a Copel ainda não possuía 

dados referentes à medição eletrônica em grande escala (Fase 3 do projeto Cidade 
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Inteligente, prevista para 2013), optou-se por utilizar este estudo auxiliar da 

concessionária Ampla. 

 

Resultado: 

Custo de Instalação do Medidor Inteligente / consumidor: R$ 1.153,24 

Custo de Instalação do Medidor Eletromecânico Copel / consumidor: R$ 

384,4630 

Variação: 300% 

 

6.1.1.b Para a tipologia “Redes”: 

 

Valor por km de uma rede Smart Grid 

Valor por km de uma rede “Clássica” 

 

Demonstra-se na tabela 9 o resultado alcançado. 

Tabela 9: Estudo do impacto de Redes Smart Grid 
Custos Rede Clássica (R$ / km) – Valores de referência 

Urbana             150.000,00  

Rural             115.000,00  

(Tronco 336 MCM; Ramal 4 AWG) 

  Itens Adicionais - Rede Smart Urbana (R$ / km) 

Chaves de Operação Sob carga ou religadores               16.666,67  

Automação de Reguladores e Capacitores                 4.000,00  

Sistema de Comunicação                 3.000,00  

Sensores de Identificação de Falta                 5.000,00  

Total Acrescido por km               28.666,67  

Total Acrescido por km 19,11% 

  Itens Adicionais - Rede Smart Rural (R$ / km) 

Chaves de Operação Sob carga ou religadores                 8.333,33  

Automação de Reguladores e Capacitores                 2.000,00  

Sistema de Comunicação                 1.500,00  

Sensores de Identificação de Falta                 2.500,00  

Total Acrescido por km               14.333,33  

Acréscimo % Smart / Clássico 12,46% 

 
Representatividade Urbano / Rural no total de Redes COPEL * 

Urbana 48,99% 

Rural 51,01% 

* Em dezembro de 2011 
 

                                                 
30

 Unidades Consumidoras novas entre o 2º e o 3º Ciclos de Revisão Tarifária: 479.841. Total 
investido na tipologia “Medição” no período: R$ 184.480.000,00. Média = 384,46. 
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Impacto Total - Rede Smart / Rede Clássica 

Urbana 9,36% 

Rural 6,36% 

Total 15,72% 

Fonte: COPEL. 

 

Verifica-se, portanto, uma variação de 15,72% entre as redes. 

 

6.1.1.c Para a tipologia “Linhas”: 

 

Valor por km de uma linha Smart Grid 

Valor por km de uma linha “Clássica” 

 

Demonstra-se na tabela 10 o resultado alcançado. 

 

Tabela 10: Estudo do impacto de Linhas Smart Grid 
Impacto Total - Linha Smart / Linha Clássica 

Valor de referência de uma rede clássica (R$ / km) *         380.000,00  

Conjunto de Sensores e Equipamentos de Comunicação           11.666,67  

Total Acrescido por km 3,07% 

* Média entre Urbana e Rural 
 Fonte: COPEL. 

 

Verifica-se, portanto, uma variação de 3,07% entre as redes. 
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6.1.1.d Para a tipologia “Subestação”: 

 

Valor médio por Subestação Smart Grid 

Valor médio por Subestação Clássica31 

Demonstra-se na tabela 11 o resultado alcançado. 

 

Tabela 11: Estudo do impacto de Linhas Smart Grid 

Subestação Convencional - Custos Médios Representativ. * 

Fontes Desabrigadas        12.000.000,00  74,03% 

Fontes Abrigadas        17.000.000,00  0,83% 

SEs 34,5 -13,8 kV          2.300.000,00  25,14% 

* Considerando os valores imobilizados no Ativo em Serviço da Copel de dezembro de 2011 
   

Itens Adicionais - Subestação Smart (R$ / SE) 
 1 - Comunicação entre todos os dispositivos através de protocolo de rede, com rede redundante 950.000,00 
 2 - Preparação de todos os pontos que não são automatizados (chaves seccionadoras e 

interligadores de barra) para automação 
1.500.000,00 

 3 - Instalação de novos sensores para instrumentação e monitoramento de equipamentos 
especiais 

900.000,00 

 Acréscimo 3.350.000,00 

 

   Impacto Total Por Tipo de SE 
 Fontes Desabrigadas 27,92% 

 Fontes Abrigadas 19,71% 

 

   Itens Adicionais - Subestação Smart 34,5 - 13,8 kV (R$ / SE) 
 1 - Comunicação entre todos os dispositivos através de protocolo de rede, com rede redundante 250.000,00 
 2 - Preparação de todos os pontos que não são automatizados (chaves seccionadoras e 

interligadores de barra) para automação 
290.000,00 

 3 - Instalação de novos sensores para instrumentação e monitoramento de equipamentos 
especiais 

180.000,00 

 Acréscimo 720.000,00 

 

   Impacto Total Por Tipo de SE 
 Fontes Desabrigadas 31,30% 

 

   Impacto Total Ponderado Por Tipo de SE 
 Fontes Desabrigadas 20,67% 

 Fontes Abrigadas 0,16% 

 SEs 34-13 kV 7,87% 

 Impacto Total 28,70% 

 Fonte: O autor e COPEL. 

Verifica-se, portanto, uma variação de 28,70% entre as redes. 

                                                 
31

 Para calcular o impacto tarifário objeto deste trabalho, é necessário considerar o investimento 
médio atual da Copel. No entanto, é importante ressaltar que as SE’s atualmente construídas já 
possuem certo nível de automação, e por isso o investimento considerado “clássico” já possui certo 
nível de “Smart Grid”. 
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6.1.1.e Resultados no Impacto do Investimento – CAPEX 

 

Desta forma, considerando a representatividade de cada tipo de obra e os 

resultados alcançados, calcula-se o índice médio demonstrado pela Tabela 12. 

 

Tabela 12: Cálculo da Variação do Custo de Expansão 

 
Aumento do CAPEX - Impantação do Smart Grid 

 

A - Participação  
no Investimento Total 

B - Acréscimo no  
custo CAPEX  

(smart / clássico) 

Impacto Total 
(A x B) 

Medição 8,01% 300,00% 24,02% 

Redes 72,05% 15,72% 11,33% 

Linhas 5,78% 3,07% 0,18% 

Subestação 14,16% 28,70% 4,06% 

   
39,58% 

Fonte: O autor. 

 

Como forma de determinar a variação que o acréscimo de investimento teria 

na Tarifa, ou seja, o impacto na “Remuneração do Capital” e na “Quota de 

Reintegração” (vide Tabela 01) adotou-se a seguinte premissa: o montante investido 

será oriundo 100% de recursos próprios, não sendo financiados por RGR e 

tampouco gerando contrapartidas em Obrigações Especiais (investimentos 

realizados com recursos de terceiros). Assim, a variação média (“Impacto Total”) 

calculada pela Tabela 12 será diretamente aplicada sobre a “Remuneração do 

Capital” no capítulo 6, quando se simulará o impacto na tarifa dos investimentos de 

Smart Grid. 

 

6.1.1.f Impacto na Vida Útil dos Ativos 

 

Como forma de verificar qual o impacto causado pela aplicação destes 

materiais na vida útil dos ativos, verificou-se a quantidade adicional dos novos 

equipamentos frente ao total de equipamentos já instalados em uma rede clássica.  

 

Ressalta-se que, para fins tarifários, não importa a vida útil real de cada 

bem, e sim a vida útil definida pela Resolução ANEEL 367/2009 (Manual de Controle 

Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE). 
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Os resultados alcançados estão demonstrados na Tebela 13. 

 

Tabela 13: Cálculo da Variação do Percentual Anual de Depreciação 

 

A - Participação 
no Investimento 

Total 

 B - Tx 
Depreciação  
a.a. - Rede 
Clássica 

C - Tx Depreciação  
Clássica "média" 

(B * A) 

D - Tx 
Depreciação  

a.a. - Rede Smart 

E - Tx Depreciação  
Smart Grid "média" 

(D * A) 

Variação 
(E/C)-1 

Medição (1) 8,01% 4,60% 0,37% 7,37% 0,59% 4,75% 

Redes (2) 72,05% 3,64% 2,63% 3,85% 2,77% 3,93% 

Linhas (3) 5,78% 2,72% 0,16% 2,79% 0,16% 0,04% 

Subestação (4) 14,16% 3,72% 0,53% 4,09% 0,58% 1,30% 

   
3,69% 

 
4,10% 10,03% 

Fonte: O autor. 

 

Abaixo demonstram-se os equipamentos considerados para o cálculo do 

percentual médio de depreciação anual. Utilizou-se uma média ponderada pela 

quantidade aplicada na Rede da Copel, sendo esta média alterada de acordo com o 

tipo de rede (clássica ou smart). 

 

(1) Medição: medidor eletromecânico, medidor eletrônico, medidor concentrador, 

sistema de alimentação de energia. 

(2) Redes: chave seccionadora, tensão inferior a 69kV, chave de aterramento, 

tensão inferior a 69kV, condutor de tensão inferior a 69kV, estrutura poste, protetor 

de rede, regulador de tensão inferior a 69kV, religador, transformador de distribuição 

aéreo 

(3) Linhas: condutor de tensão igual ou superior a 69kV, estrutura torre, sistema de 

aterramento instalação de comunicação, sistema de aterramento em linha de 

transmissão 

(4) Subestação: Banco de capacitores pararelo inferior a 69kV, barramnento - rígido, 

chave seccionadora, tensão igual ou superior a 69kV, chave seccionadora, tensão 

inferior a 69kV, chave sec. com lâmina de terra, tensão igual ou superior a 69kV, 

chave de aterramento, tensão igual ou superior a 69kV, chave de aterramento, 

tensão inferior a 69kV, disjuntor de classe de tensão igual ou superior a 69kV, 

painel, cubículo, pára-raios, regulador de tensão inferior a 69kV, religador, sistema 

de alimentação de  energia, sistema de coleta de óleo isolante, sistema de 

comunicação e proteção carrier, sistema de drenagem, sistema de ar condicionado, 

sistema de iluminação e força, sistema de proteção contra incêndio, sistema de 

radiocomunicação em estação vhf, sistema de radiocomunicação em estação de 
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microondas, sistema de vigilância eletrônica, subestação unitária, transformador de 

aterramento, transformador de força, transformador de corrente de tensão igual ou 

superior a 69kV, transformador de corrente de tensão inferior a 69kV, transformador 

de potencial de tensão igual ou superior a 69kV, transformador de potencial de 

tensão inferior a 69kV, transformador de serviços auxiliares 

 

Desta forma, sobre a Tabela 04 deste trabalho, deverá ser aplicada a taxa 

de 4,10% de depreciação anual em substituição à taxa de 3,69%, o que representa 

um acréscimo de 10,03% na parcela da Quota de Reintegração, sem ainda 

considerar o aumento da base de cálculo (CAPEX) demonstrado pela Tabela 12. 

 

6.1.2 Os Custos Operacionais – OPEX 

 

Demonstra-se abaixo, também aberto por tipologia de obra, quais foram as 

variações no Custo Operacional encontradas pelo presente trabalho: 

 

“Medição” (conforme Apêndice III) 

Leiturista: -6,19% no total dos Custos Operacionais 

Corte e Religação: -3,21% no total dos Custos Operacionais  

 

“Linhas / Redes”: 

Considerou-se como redução dos Custos Operacionais de Linhas e Redes apenas a 

extinção da atividade de “Manobra” realizada pelas equipes operacionais da Copel. 

Com base no modelo da Empresa de Referência aprovado no 2º Ciclo, identificou-se 

esta atividade e calculou-se sua representatividade no total dos Custos Operacionais 

aprovados na Tabela 14. 
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Tabela 14: Representatividade da Atividade de Manobra nos Custos Operacionais 

  TAREFA Rural / Ano Urbano / Ano 

E.1 Operação Manobras na conexão do consumidor 666,70 5.206,48 

J.16 Operação Manobras de reposição de serviços 397.838,41 558.605,51 

K.1 Operação Manobras na conexão do consumidor 321,85 417,08 

P.15 Operação Manobras de reposição de serviços 251.466,41 69.104,24 

Q.1 Operação Manobras na conexão do consumidor - 30,97 

S.1 Operação Manobras na conexão do consumidor - 0,78 

U.1 Operação Manobras na conexão do consumidor - 0,21 

W.3 Operação Manobra para serviços 34,5 kV - 224.351,82 

W.4 Operação Manobra para serviços 15 kV - 236.714,06 

X.4 Operação Manobra para serviços 69 kV - 16.969,47 

X.5 Operação Manobra para serviços 34,5 kV - 11.103,13 

X.6 Operação Manobra para serviços 15 kV - 69.423,15 

Y.5 Operação Manobra para serviços 138 kV - 41.207,48 

Y.6 Operação Manobra para serviços 69 kV - 2.434,99 

Y.7 Operação Manobra para serviços 34,5 kV - 94.870,85 

Y.8 Operação Manobra para serviços 15 kV - 167.733,16 

   650.293,37 1.498.173,38 

     

  Total da Atividade de Manobra        2.148.466,75  

  Total da ER para o 2CRTP    645.596.950,70  

  % de Redução nos Custos Operacionais 0,33% 

Fonte: ANEEL (Empresa de Referência COPEL 2CRTP). 

 

É sabido que a variação de 0,33% calculada acima não será a única dos 

custos operacionais da Rede. No entanto, não foi possível verificar a variação real 

obtida pela Copel posto que naturezas de gasto como deslocamento de equipe, 

combustível e outras despesas não foram contabilizadas de forma segregada para a 

localidade de Fazenda Rio Grande, de forma que não foi possível isolar os custos 

anteriores e posteriores à implantação das melhorias na rede para posterior 

comparação. 

 

Da mesma forma, não há dados disponíveis para a comparação dos custos 

operacionais de Subestações Smart Grid com aquelas atualmente utilizadas pela 

Copel. Por isso não será contemplado neste estudo tais variações, ficando no 

capítulo 7.1 (“Trabalhos Futuros”) a sugestão para que sejam isolados os custos 

operacionais de determinada região antes da concessionária realizar os 

investimentos de Smart Grid. Da forma como ocorre na Copel, os Custos 

Operacionais de Fazenda Rio Grande são contabilizados em conjunto com todas as 

demais cidades que compõe sua regional (incluindo Curitiba), o que torna pouco 
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confiável a comparação dos custos antes e depois do Smart Grid por haverem 

diversas outras variáveis externas ao projeto que podem impactar tais custos. 

 

6.1.3 As Perdas de Energia 

 

Na Tabela 15 mostra-se a expectativa da Copel quanto à redução das 

perdas em sua rede elétrica após implantação das tecnologias Smart Grid: 

 

Tabela 15: Projeção da Redução nas Perdas Pós-Implantação do Smart Grid 

 
Fator de Pot. Atual Fator Projetado Redução Perdas 

AT 0,93 0,97 8,08% 

MT 0,88 0,95 14,19% 

BT 0,80 0,92 24,39% 

Fonte: COPEL. 

 

Considerando que, conforme Tabela 07, as perdas da Copel para o 3º Ciclo 

somaram R$341 milhões de Reais, e que a projeção na redução das perdas acima 

demonstrada considera somente as perdas técnicas, demonstra-se na Tabela 16 o 

impacto projetado: 

 

Tabela 16: Simulação do impacto financeiro da redução nas perdas técnicas 

 

Redução Perdas Mercado (MWh) Mercado (%) 
Média Perda  

Técnica Atual 
Perdas  

Projetadas % 
Energia  

Poupada (MWh) 

AT 8,08% 3.626.376,43 15,39% 6,35% 5,84% 28.201 

MT 14,19% 7.228.181,67 30,68% 6,35% 5,45% 98.717 

BT 24,39% 12.706.222,51 53,93% 6,35% 4,80% 298.268 

      
425.186 

       

    
Tarifa Média MWh (CCEAR) 118,15 

    
Valor resultante da redução nas perdas 50.234.758,80 

Fonte: O autor. 
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6.1.4 A Qualidade do Fornecimento 

 

Conforme Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica 

no Sistema Elétrico Nacional – Prodist (“Qualidade de Energia Elétrica”), DIC 

significa “Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto 

de Conexão”, FIC significa “Frequência de Interrupção individual por Unidade 

Consumidora ou por Ponto de Conexão” e DMIC significa “Duração Máxima de 

Interrupção Contínua por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão”. 

 

No caso de violação do limite de continuidade individual dos indicadores 

DIC, FIC e DMIC em relação ao período de apuração (mensal, trimestral ou anual), a 

distribuidora deverá calcular a compensação ao consumidor, inclusive àqueles 

conectados em DIT, e efetuar o crédito na fatura, apresentada em até dois meses 

após o período de apuração. 

 

O projeto Cidade Inteligente pôde perceber uma redução de 50% nas multas 

por interrupção DIC-FIC-DMIC em Fazenda Rio Grande. Extrapolado o ganho para 

as multas da Copel em 2010 (antes da implantação do projeto), haveria uma 

economia de R$5 milhões / ano por conta da redução destas compensações. 

 

Além disso, conforme visto no capítulo 4.4, o reconhecimento dos ganhos 

referentes à qualidade no fornecimento pelos indicadores DEC e FEC serão 

reconhecidos no processo de Reajuste Tarifário. 

 

Apesar de extremamente pertinente ao tema central deste estudo, optou-se 

por não simular o ganho na tarifa, pois considerando que o reconhecimento se dá no 

Reajuste e não na Revisão, seria necessário projetar o reajuste da Copel em 2013, 

considerando correção monetária e outros aspectos, que distorceriam o resultado 

final. 

 

Assim, apesar de não ser considerado no presente estudo, registra-se a 

importância de se considerar como variável importante de viabilidade técnico-

econômica dos projetos de Smart Grid a consideração dos indicadores de qualidade 

da concessionária. 
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O projeto Cidade Inteligente registrou melhoria de 70% nos indicadores de 

qualidade da energia (DEC e FEC) em áreas urbanas e de 50% em áreas rurais. 

 

6.2  Números da Revisão Tarifária da COPEL – 3CRTP 

 

Apesar do 3º Ciclo das Revisões Tarifárias ser compreendido entre os anos 

de 2011 e 2014, foi apenas em novembro de 2011 que suas regras definitivas foram 

aprovadas, por meio das Resoluções Normativas 457, 458, 459 e 461/2011. Assim, 

todas as concessionárias que deveriam ter tido suas revisões aprovadas em 2011 

tiveram seus processos adiados por mais 1 ano, até a data do que seria seu reajuste 

seguinte, objetivando uniformizar os procedimentos aplicados entre as 

concessionárias. 

 

Por isso, até a data de aniversário da revisão tarifária da Copel, poucas 

haviam sido as revisões que tinham informações completas publicadas. Das grandes 

distribuidoras, apenas a Coelce teve seu resultado homologado, sendo a Copel a 

segunda das grandes a tê-lo, no dia 19/06/2012 por meio da Resolução 

Homologatória 1.296/2012. Na Tabela 17 a seguir demonstra-se os valores 

aprovados e sua distribuição pela Parcela A e B. 
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Tabela 17: Valores Aprovados para o 3º Ciclo de RTP da Copel – REH 1.296/2012 
Componentes Tarifários 3CRTP % 

Parcela A (+) 4.584.535.340,35 75,96% 

Parcela B (+) 1.544.354.529,71 25,59% 

Outras Receitas (-) 49.291.978,73 -0,82% 

Componentes Financeiros (+) -44.076.634,99 -0,73% 

Total Considerado 6.035.521.256,34 100,00% 

   

 

3CRTP % 

Compra de Energia para Revenda 3.177.086.835,06 69,30% 

Encargos Setoriais 853.170.141,31 18,61% 

Custo com Transporte de Energia 554.278.363,98 12,09% 

Total da Parcela A 4.584.535.340,35 100,00% 

   

 

3CRTP % 

Custos Operacionais 984.179.287,08 63,73% 

Remuneração do Capital 278.907.361,84 18,06% 

Quota de Reintegração 281.267.880,78 18,21% 

Total da Parcela B 1.544.354.529,71 100,00% 

Fonte: ANEEL. 

 

Ressalta-se que tal resultado foi alcançado mantendo-se investimentos 

“clássicos” em redes, e por isso utilizam-se neste trabalho os resultados do projeto-

piloto de Fazenda Rio Grande (“Cidade Inteligente”) como mecanismo de simulação 

para o todo, verificando assim como se comportaria a Receita Requerida final – se 

ficaria acima ou abaixo do total calculado com “investimentos clássicos”. 

 

6.3  Simulação dos Números da Revisão Tarifária da COPEL – 3CRTP 

Considerando o Investimento em Smart Grid 

 

Para relembrar o capítulo 1.2 (“Objetivos”), as variáveis principais a serem 

consideradas no presente estudo são: 

 

i) O custo do investimento; 

ii) A redução ou o aumento da vida útil média da rede; 

iii) A redução ou o aumento nos custos operacionais da empresa; 

iv) A redução ou o aumento nas Perdas (comerciais e técnicas); e  

v) A melhoria ou piora nos níveis de qualidade. 

 

Assim, as simulações serão realizadas nesta ordem. 

 



 

 

74 

 

6.3.1 O Custo do investimento 

 

Considerando os dados calculados pela Tabela 12 (“Cálculo da Variação do 

Custo de Expansão”), recalculou-se a Tabela 03 (“Memória de Cálculo da 

Remuneração de Capital da Copel no 3CRTP”) considerando o acréscimo dos 

valores: 

 

Tabela 18: Aplicação da variação do CAPEX no 
retorno ao investimento da COPEL 

Descrição 
A - % de 

Retorno (WACC 
c/ impostos) 

B - Montante a ser 
Remunerado 

(Clássico) 

C - Total da 
Remuneração 

(Clássico)  
[A * B] 

D - Montante a ser 
Remunerado 
(Smart Grid)  

[B * (1+39,58%)] 

E - Total da 
Remuneração  
(Smart Grid)  

[A * D] 

Investimento COPEL  11,36% 2.441.610.352,95 277.366.936,09 3.408.118.943,96 387.162.312,03 

Investimento RGR – PLPT 1,35% 108.579.236,00 1.465.819,69 151.560.199,07 2.046.062,69 

Investimento RGR – Outros 3,62% 2.060.941,00 74.606,06 2.876.762,07 104.138,79 

   
278.907.361,84 3.562.555.905,10 389.312.513,51 

Fonte: O autor. 

 

6.3.2 A redução ou o aumento da vida útil média da Rede 

 

Considerando os dados calculados pela Tabela 13 (“Cálculo da Variação do 

Percentual Anual de Depreciação”), recalculou-se a Tabela 04 (“Memória de Cálculo 

da Quota de Reintegração”) considerando que as redes Smart Grid depreciam mais 

rápido que as redes clássicas, principalmente por sua característica eletrônica. 

Ainda, somou-se à Base Bruta a variação do CAPEX calculada pela Tabela 12 

(“Cálculo da Variação do Custo de Expansão”): 
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Tabela 19: Aplicação da variação do CAPEX e do aumento da taxa média de 
depreciação anual na parcela de Quota de Reintegração da COPEL 

Descrição Valor 

A - % de depreciacão aprovado no 3CRTP 3,69% 

B - Base Bruta para Reintegração Anual aprovada no 3CRTP                         7.622.435.793,59  

C - Total da Reintegração Anual no 3CRTP (A * B)                            281.267.880,78  

D - Novo % de depreciação Smart 4,10% 

E - Nova Base Bruta Smart Grid [(B * (1+39,58%)]                        10.639.768.051,41  

C - Total da Reintegração Anual Smart Grid (D * E)                            436.553.730,12  

Variação Total 55,21% 

Fonte: O autor. 

 

6.3.3 A redução ou o aumento nos custos operacionais da empresa 

 

Somando-se os impactos calculados pelo capítulo 5.3.2 (“Os Custos 

Operacionais – OPEX”), chegou-se ao seguinte percentual de redução nos custos 

operacionais da COPEL: 

 

Tabela 20: Consolidação dos Impactos Operacionais da COPEL 
Leiturista -6,19% 

Corte e Religação -3,21% 

Manobra -0,33% 

Total -9,73% 

Fonte: O autor. 

 

Aplicando-se o percentual de -9,73% sobre os custos operacionais32 

aprovados para a Copel no 3º Ciclo, obtem-se a redução apontada na Tabela 21. 

 

                                                 
32

 Apenas pode ser aplicado o percentual de redução sobre a parcela chamada de “CO3”, já que os 
Custos Operacionais totais aprovados para o 3CRTP, verificados na Tabela 17, compreendem outras 
parcelas que não sofrerão redução, conforme Tabela 21.  
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Tabela 21: Impacto projetado nos Custos Operacionais aprovados considerando o 
cenário de investimento Smart Grid 

 
A - 3CRTP 

B - Redução do 
Custo Operac. (%) 

C - Projeção 
Smart [A * (1+B)] 

D - Variação 
R$ (C - A) 

Custos Operacionais (CO3) 859.833.782,95 -9,73% 776.171.955,87 -83.661.827,08 

Receitas Irrecuperáveis - Encargos 
Setoriais (Vi) 

3.250.253,87 0,00% 3.250.253,87 0,00 

Demais Receitas Irrecuperáveis (Vse) 35.860.542,68 0,00% 35.860.542,68 0,00 

Custo anual das instalações móveis e 
imóveis (CAIMI) 

85.234.707,58 0,00% 85.234.707,58 0,00 

Total dos Custos Operacionais 984.179.287,08 -8,50% 900.517.460,00 -83.661.827,08 

Fonte: O autor. 

 

Como será visto na Tabela 23, a parcela de Receitas Irrecuperáveis (Vi) e do CAIMI 

sofrerão alteração no cálculo final do presente estudo, porém não por conta da 

variação do percentual de Custo Operacional, e sim por outras razões específicas. 

 

6.3.4 A redução ou o aumento nas Perdas (comerciais e técnicas) 

 

Conforme Tabela 16 (“Simulação do impacto financeiro da redução nas 

perdas técnicas”), os valores poupados pela redução de perdas chegam a R$50 

milhões. Aplicando-se estes valores à parcela de compra de energia (conforme 

Tabela 17), chega-se ao seguinte resultado: 

 

Tabela 22: Impacto da Redução das Perdas na Compra de Energia 
Energia Contratada 2.986.257.212,05 

Sobra (+) / Exposição (-) (190.829.623,01) 

Custo Total com Compra de Energia 2.795.427.589,05 

Ajuste da Redução das Perdas (50.234.758,80) 

Custo Total com Compra de Energia Após Ajustes 2.745.192.830,25 

Fonte: O autor. 

 

6.3.5 Consolidação dos Resultados 

 

Considerando todos os resultados individuais apresentados neste capítulo, é 

necessário realizar a junção destes números de forma a compreender o impacto 

total que os investimentos em Smart Grid tiveram na tarifa da Copel. A tabela 23 

demonstra a consolidação destes números: 
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Tabela 23: Consolidação dos Ajustes da Rede Smart Grid 

PARCELA A 
 

      

  
Valor Original Ajuste Valor Final 

 ENCARGOS SETORIAIS (CES) 
 

853.170.141 1.672.288 854.842.429 
  Reserva Global de Reversão – RGR  

 
60.213.124 - 60.213.124 

  Conta de Consumo de Combustíveis – CCC  
 

199.523.541 - 199.523.541 
  Taxa de Fisc. de Serviços de E.E. – TFSEE  

 
13.642.726 - 13.642.726 

  Conta de Desenvolvimento Energético – CDE  
 

274.633.668 - 274.633.668 
  Compensação financeira - CFURH  

 
- - - 

  Encargos Serv. Sist. - ESS e Energ. Reserv. - EER  
 

101.607.797 - 101.607.797 
  PROINFA  

 
139.865.063 - 139.865.063 

  P&D, Efic.Energ e Ressarc.ICMS Sist.Isol.  
 

63.413.768 1.672.288 65.086.056 (A) 

 ONS  
 

270.455 - 270.455 
 TRANSPORTE DE ENERGIA (CT) 

 
554.278.364 - 554.278.364 

  Transporte de Itaipu  
 

43.105.823 - 43.105.823 
  Rede Básica Contratos Iniciais  

 
- - - 

  Rede Básica  
 

393.072.984 - 393.072.984 
  Rede Básica Fronteira  

 
61.518.106 - 61.518.106 

  Rede Básica ONS (A2)  
 

1.034.187 - 1.034.187 
  Rede Básica Export. (A2)  

 
- - - 

  MUST Itaipu  
 

37.535.514 - 37.535.514 
  Conexão  

 
18.011.750 - 18.011.750 

  Uso do sistema de distribuição  
 

- - - 
 ENERGIA COMPRADA TOTAL (CE) 

 
3.177.086.835 (50.234.759) 3.126.852.076 

  ENERGIA COMPRADA  
 

2.627.839.051 (50.234.759) 2.577.604.292 (B) 

 ITAIPU  
 

549.247.784 - 549.247.784 
 PARCELA A (VPA) 

 
4.584.535.340 (48.562.471) 4.535.972.869 

 
      PARCELA B 

 
      

  
Valor Original Ajuste Valor Final 

 Custo de Administração, Operação e Manutenção (CAOM) 
 

898.944.580 (83.655.456) 815.289.123 
  Custos Operacionais (CO3)  

 
859.833.783 (83.661.827) 776.171.956 (C) 

 Receitas Irrecuperáveis - Encargos Setoriais (Vi)  
 

3.250.254 6.371 3.256.625 (A) 

 Demais Receitas Irrecuperáveis (Vse)  
 

35.860.543 - 35.860.543 
 Custo Anual dos Ativos (CAA) 

 
645.409.950 291.369.149 936.779.099 

  Remuneração do Capital (RC)  
 

278.907.362 110.391.534 389.298.896 (D) 

 Quota de Reintegração Regulatória (QRR)  
 

281.267.881 155.287.997 436.555.878 (E) 

 Custo anual das instalações móveis e imóveis (CAIMI)  
 

85.234.708 25.689.618 110.924.326 (F) 

Parcela B (VPB) 
 

1.544.354.530 207.713.693 1.752.068.223 
 

       1. Receita Requerida (RR)   
 

6.128.889.870 159.151.222 6.288.041.092 2,60% 

 4. Componentes Financeiros  
 

(44.076.635) - (44.076.635) 0,00% 

 TOTAL  
 

6.084.813.235 159.151.222 6.243.964.457 2,62% 

Fonte: ANEEL e o autor. 

 

Legenda 

(A) Impacto indireto, causado pelo aumento da Receita 

(B) Conforme Tabela 16 

(C) Conforme Tabelas 20 e 21 

(D) Conforme percentual da Tabela 12 aplicado sobre 

o valor da Remuneração original 

 

(E) Conforme percentual da Tabela 19 aplicado sobre 

o valor da Reintegração original 

(F) Variação verificada pelo aumento no valor total do 

AIS. Considerando que o CAIMI é calculado por uma 

fórmula diretamente proporcional a este AIS, é 

esperado que ocorra um aumento em seu valor final 
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Assim, comparando a receita requerida aprovada para a Copel no 3º Ciclo 

com aquela projetada após todos os ajustes aqui demonstrados, chega-se ao ajuste 

final de 2,62% positivo, ou seja, este será o efeito médio nas tarifas da área de 

concessão da Copel, caso toda a sua rede fosse adaptada, de uma só vez, para o 

modelo Smart Grid. 

 

Pode-se observar um efeito adicional, referente ao aumento da parcela a ser 

investida em P&D e PEE, já que esta é uma variável direta da Receita Operacional 

Líquida – ROL da concessionária. Assim, considerando que houve acréscimo nesta 

receita, houve um consequente aumento no valor destinado a estes programas. O 

mesmo efeito ocorreu com as Receitas Irrecuperáveis, também variável direta do 

faturamento da distribuidora. 

 

Ressalta-se que este é um cenário hipotético, posto que não é possível em 

um curto espaço de tempo alterar a configuração de uma rede que, em valores 

brutos, somava R$12,8 bilhões em dezembro de 2011. Além do impedimento dado 

pela magnitude operacional que esta adequação exigiria para ser realizada de forma 

imediata, há o complicador financeiro. Considerando o acréscimo de 39,58% no 

ativo, significa investir R$5 bilhões – o que poderia causar um estrangulamento no 

fluxo de caixa da empresa. A título de comparação, nos últimos 4 anos (2008-2011) 

a Copel investiu cerca de R$2 bilhões. 
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7. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Após análise dos dados apresentados nos capítulos anteriores, conclui-se que a 

adoção de redes Smart Grid causaria um aumento médio de 2,62% na tarifa, 

considerando os pontos que aumentam e os pontos que reduzem o total projetado 

da receita requerida da concessionária. 

 

É importante frisar que, como limitação conceitual principal do presente 

estudo, está o fato de que não se pode substituir, em 4 anos, todos os ativos de uma 

concessionária do porte da Copel. Assim sendo, em um cenário real, a rede Smart 

Grid substituiria a rede “clássica” na velocidade em que a segunda atingisse o 

término de sua vida útil regulatória. Do contrário, arcaria a concessionária com o 

custo de sucateamento de uma rede não 100% depreciada, o que pela atual 

metodologia regulatória representaria perdas imediatas (um ativo baixado e 

sucateado antes do atingimento do final de sua vida útil representa realização de 

prejuízo por parte da empresa). 

 

Pode-se dizer que, com o resultado encontrado, a implantação de redes 

Smart Grid mostra-se viável sob o ponto de vista tarifário, já que o acréscimo de 

2,62% não seria instantâneo, e sim distribuído ao longo do processo de 

modernização da rede da distribuidora, e sobre o ponto de vista técnico, já que 

colaborará de forma significativa para a segurança e de qualidade no serviço 

prestado.  

 

Desta forma, considera-se como prudente tal investimento, observando-se 

que o impacto na tarifa poderia ser absorvido pelos consumidores, frente ao 

aumento na percepção de qualidade do serviço prestado.  

 

Ainda, este resultado não pode ser considerado como absoluto para todas 

as concessionárias de distribuição de energia brasileiras, devendo ser refeito para 

cada uma refletindo assim sua realidade de perdas e seu julgamento quanto aos 

equipamentos mais ou menos adequados para considerar-se a rede como Smart 

Grid, sempre objetivando uma melhor confiabilidade do sistema, uma menor 
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demanda de energia pela redução de perdas e uma maior redução em seus custos 

operacionais. 
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7.1  Trabalhos Futuros 

 

Considerando as limitações impostas a um trabalho não exaustivo, sugerem-

se os seguintes pontos para pesquisa futura, de forma a agregar novas perspectivas 

ao tema: 

 

 Estudar, de forma detalhada, quais serão as formas de comunicação de 

dados que melhor responderão ao aumento na demanda de dados 

transmitidos após a implantação total da rede Smart Grid. Hoje a Copel prevê, 

apenas para a medição eletrônica (considerando a leitura horária de 5 

parâmetros), a necessidade de transmitir 1,3 GB / ano / consumidor (ou 1,3 

PB / ano considerando 1 milhão de consumidores atendidos por este 

sistema). 

 Isolar os custos operacionais de determinada região antes e após a 

implantação do Smart Grid, de forma que seja possível calcular o real impacto 

nestes custos, bem como onde exatamente houve redução e onde houve 

acréscimo. 

 Mensurar o ganho para as concessionárias trazido pela tendência de 

equalização da carga no sistema, causado pela tarifa branca (horosazonal) 

possibilitada pela medição eletrônica. Este tipo de medição, aplicado de forma 

ampla, possibilitará a postergação de investimentos com consequente 

melhoria no fluxo de caixa das concessionárias. 
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APÊNDICE I – Estudo dos Componentes Tarifários do Segundo Ciclo da Revisão Tarifária 

Com o objetivo de consolidar os dados das Revisões Tarifárias do segundo ciclo, buscou-se nas diferentes Notas Técnicas 
publicadas pela ANEEL o total aprovado, por parcela (A e B), de 10 concessionárias. As empresas analisadas e as respectivas 
fontes de dados foram: CEPISA: NT 292/2009-SRE; ELETROPAULO: NT 184/2007-SRE; AES SUL: NT 105/2008-SRE; CELPA: 
NT 234/2007-SRE; CELTINS: NT 199/2008-SRE; COPEL: NT 184/2007-SRE; BANDEIRANTE: NT 280/2007-SRE; ELEKTRO: NT 
248/2007-SRE; CEMIG: NT 92/2008-SRE; CELESC: NT 225/2008-SRE. 
 
Desta forma, detalha-se a composição final da tarifa brasileira, de forma a evidenciar a concentração na “parcela A” e o baixo 
impacto que variações na Parcela B trazem para a tarifa como um todo. 
 
Componentes Tarifários R$ TOTAL % CEPISA ELETROPAULO AES SUL CELPA 

(+) Parcela A 13.456.815.059,98 67,86% 330.567.298,25 5.428.983.456,29 1.138.233.031,73 652.556.986,86 

(+) Parcela B 6.381.255.160,68 32,18% 263.548.213,40 2.089.018.789,30 459.264.236,77 573.566.708,94 

 (-) Outras Receitas 131.996.261,74 -0,67% 2.506.161,71 42.618.468,92 11.059.632,00 3.482.128,32 

(+) Componentes Financeiros 125.076.061,13 0,63% 22.974.098,87 -38.435.076,79 32.388.845,54 -21.611.914,49 

Total Considerado 19.831.150.020,05 100,00% 614.583.448,81 7.436.948.699,88 1.618.826.482,04 1.201.029.652,99 

PIS/COFINS Médio % 9,46%   5,78% 5,82% 4,83% 5,20% 

PIS/COFINS R$ 1.876.728.005,03   37.702.105,01 459.577.844,91 82.157.527,67 65.879.263,67 

ICMS Médio % 41,30%   23,41% 19,76% 19,50% 23,03% 

ICMS R$ 8.189.602.561,68   187.849.569,61 1.831.432.032,77 392.138.091,92 359.357.060,00 

Total com Impostos 29.897.480.586,77   840.135.123,43 9.727.958.577,56 2.093.122.101,63 1.626.265.976,66 

 
Componentes Tarifários (Cont.) CELTINS COPEL BANDEIRANTE ELEKTRO CEMIG CELESC 

(+) Parcela A 198.902.409,37 2.777.939.891,21 1.402.476.346,44 1.527.155.639,83 3.659.504.139,39 2.517.010.603,22 

(+) Parcela B 199.474.223,90 1.310.996.206,56 567.473.288,42 917.913.493,39 2.602.709.189,75 929.826.122,75 

 (-) Outras Receitas 600.434,49 46.626.791,11 12.443.120,16 12.659.525,03 28.414.502,32 24.918.000,97 

(+) Componentes Financeiros 17.457.112,97 154.446.712,61 -10.124.099,43 -32.019.618,15 682.427.357,94 141.832.830,12 

Total Considerado 415.233.311,75 4.196.756.019,27 1.947.382.415,27 2.400.389.990,04 6.916.226.184,76 3.563.751.555,12 

PIS/COFINS Médio % 7,05% 6,39% 5,51% 5,12% 6,50% 5,05% 

PIS/COFINS R$ 31.494.296,37 286.478.698,46 113.557.806,20 129.532.006,21 480.807.167,92 189.541.288,61 

ICMS Médio % 22,34% 24,67% 18,40% 19,05% 22,36% 20,68% 

ICMS R$ 119.447.748,96 1.374.405.562,13 439.115.642,66 564.884.858,68 1.991.844.635,38 929.127.359,55 

Total com Impostos 566.175.357,09 5.857.640.279,86 2.500.055.864,13 3.094.806.854,93 9.388.877.988,07 4.682.420.203,28 
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PARCELA A R$ TOTAL % CEPISA ELETROPAULO AES SUL CELPA 

Compra de Energia para Revenda 8.969.794.620,05 66,66% 238.037.141,29 3.689.113.181,61 780.643.179,45 502.714.008,31 

Encargos Setoriais 2.273.567.883,49 16,90% 36.919.191,04 845.784.842,65 185.076.338,90 83.689.054,78 

Custo com Transporte de Energia 2.213.452.556,44 16,45% 55.610.965,92 894.085.432,03 172.513.513,38 66.153.923,77 

Total da Parcela A 13.456.815.059,98 100,00% 330.567.298,25 5.428.983.456,29 1.138.233.031,73 652.556.986,86 

 
PARCELA A (Cont.) CELTINS COPEL BANDEIRANTE ELEKTRO CEMIG CELESC 

Compra de Energia para Revenda 162.958.453,01 1.844.851.590,23 877.537.402,13 873.939.664,02 2.324.506.781,26 1.750.791.175,93 

Encargos Setoriais 26.035.328,49 552.347.765,84 262.404.469,50 281.310.892,29 822.544.071,72 425.947.540,67 

Custo com Transporte de Energia 9.908.627,87 380.740.535,14 262.534.474,81 371.905.083,52 512.453.286,41 340.271.886,62 

Total da Parcela A 198.902.409,37 2.777.939.891,21 1.402.476.346,44 1.527.155.639,83 3.659.504.139,39 2.517.010.603,22 

 
 
PARCELA B R$ TOTAL % CEPISA ELETROPAULO AES SUL CELPA 

Custos Operacionais 3.314.348.134,60 51,94% 184.021.221,16 901.947.405,08 240.260.841,89 377.188.329,28 

Remuneração do Capital 1.794.354.731,66 28,12% 49.621.203,86 708.591.345,34 133.152.965,60 133.969.027,87 

Quota de Reintegração 1.272.552.294,42 19,94% 29.905.788,38 478.480.038,88 85.850.429,28 62.409.351,79 

Total da Parcela B 6.381.255.160,68 100,00% 263.548.213,40 2.089.018.789,30 459.264.236,77 573.566.708,94 

 
PARCELA B (Cont.) CELTINS COPEL BANDEIRANTE ELEKTRO CEMIG CELESC 

Custos Operacionais 134.758.443,99 720.577.611,19 275.534.398,56 480.059.883,45 1.337.660.563,17 491.614.145,52 

Remuneração do Capital 34.877.714,82 289.564.731,49 184.119.094,25 260.458.648,43 703.212.464,36 278.250.179,11 

Quota de Reintegração 29.838.065,09 300.853.863,88 107.819.795,61 177.394.961,51 561.836.162,22 159.961.798,12 

Total da Parcela B 199.474.223,90 1.310.996.206,56 567.473.288,42 917.913.493,39 2.602.709.189,75 929.826.122,75 
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Resumos 
 
Geração 8.969.794.620,05 30,00% 

 Transmissão 2.213.452.556,44 7,40% 

 Distribuição 6.249.258.898,94 20,90% 

 Impostos (sem IR) e Encargos 12.464.974.511,34 41,69% 

 

 

29.897.480.586,77 100,00% 

 

    Compra de Energia para Revenda 8.969.794.620,05 45,22% 
PARCELA A 

67,83% 
Encargos Setoriais 2.273.567.883,49 11,46% 

Custo com Transporte de Energia 2.213.452.556,44 11,16% 

Custos Operacionais 3.314.348.134,60 16,71% 
PARCELA B 

32,17% 
Remuneração do Capital 1.794.354.731,66 9,05% 

Quota de Reintegração 1.272.552.294,42 6,41% 

PARCELA A + PARCELA B 19.838.070.220,66 100,00% 

  
 
NOTA 1: Valores anuais. 
NOTA 2: Os valores estão representados nas respectivas datas-base da Revisão Tarifária do Segundo Ciclo, não tendo sido 
atualizados. 
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APÊNDICE II – Estudo do custo de instalação de um medidor eletrônico (case AMPLA) 

 
No segundo ciclo da Revisão Tarifária a concessionária de distribuição de energia do estado do Rio de Janeiro Ampla elaborou um 
grande programa de combate às perdas comerciais, que superavam os 40% em municípios como Itaboraí e Maricá. 
 
Assim, 700 mil clientes da concessionária enquadravam-se em uma área de concessão com perdas médias (BT) de 52%, 
enquanto outros 1,6 milhão de clientes enquadravam-se em um cenário de perdas médias (BT) de 16%. Buscando reduzir o 
problema, a empresa investiu entre 2003 e 2008 R$ 1,1 bilhão, obtendo como retorno uma redução de 4,22 pontos percentuais 
nas perdas da empresa. Abaixo demonstra-se o mapa de concessão com o “antes” e o “depois”33: 
 

 
 
 
Considerando que este é um dos grandes cases do setor para a medição eletrônica, tendo sido apresentado em diversos 
congressos e seminários, considerou-se como base de cálculo para o custo médio de instalação de um medidor eletrônico a 

                                                 
33

 http://www.aneel.gov.br/Arquivos/PDF/AMPLA-Caludio_Rivera.pdf, acesso em 04/07/2012 

http://www.aneel.gov.br/Arquivos/PDF/AMPLA-Caludio_Rivera.pdf
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parcela deste investimento que se referiu à instalação “Rede Ampla com Chip”, o que representou investimento de R$ 509 milhões 
para 478 mil clientes conectados. Assim, chega-se ao valor de R$ 1.064,00 por consumidor, em valores de setembro de 2008 
(data-base da Ampla no 2CRTP). Atualizando-se este valor pelo IPA-OG coluna 34 (Máquinas e Equipamentos Elétricos) até 
dezembro de 2011, data-base da Revisão Tarifária da Copel, chegou-se ao valor de R$1.153,24: 
 

Valor em set/08 
IPA-OG em 

set/08 
IPA-OG em 

dez/11 
Variação 

Valor 
Atualizado 

1.064,00 102,01 110,56 1,08 1.153,24 

 
 
Como principal justificativa para o alto valor individual, deve-se considerar que uma ligação não recebe exclusivamente o custo do 
Medidor Eletrônico, havendo ainda o custo do hardware e do software necessários para a transmissão de dados destes 
equipamentos. Ainda, existem adaptações necessárias na Rede de Distribuição, que neste estudo será considerado como custo 
da tipologia de “Medição” por servir exclusivamente a esta finalidade. Isso pode ser verificado no TN 046-200934, onde a ANEEL 
aprova a Base de Remuneração da concessionária com percentual de Componentes Menores de 41,49% para a Rede Ampla, 
contra 24,99% da Rede Convencional.  
 
Ainda, é importante verificar o impacto que estes investimentos tiveram no Custo Operacional da empresa (OPEX): 
 
Corte e Religa 
De acordo com a apresentação referenciada como (17) deste trabalho, a redução nos custos de Corte e Religação foi de: 
 
Clientes com Medição Centralizada: R$2,50/cliente 
Clientes com Medição Convencional: R$15,33/cliente 
Redução de 83% no custo de Corte e Religação. 
 
 

                                                 
34

 http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/acomp_financeiro/documentos/RAF-RF-Ampla-TN-046-2009.pdf, acesso em 04/07/2012 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/acomp_financeiro/documentos/RAF-RF-Ampla-TN-046-2009.pdf
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APÊNDICE III – Verificação da Relação entre custos de Leitura, Corte e Religação versus total dos Custos Operacionais, 

definidos pelo modelo de Empresa de Referência da COPEL35 

 
 
Corte e Religação 

Item Tarefa Qde 
Volume de 
Tarefas/ano 

Tarefas/dia 
Número 
Equipes/ 
Veículos 

Custo de 
Pessoal 
(R$/ano) 

Custo 
Veículo 
(R$/ano) 

Custo de 
Materiais 
(R$/ano) 

Custo 
Total 

B1 Ligação Provisória 3436559 10.653 46 3     0,00   

B2 Religação normal de energia 3436559 169.766 738 37     324.480   

B3 Religação urgente de energia 3436559 229.562 998 50     438.770   

B4 Corte de energia 3436559 605.865 2.634 132     0,00   

B5 Substituição de Medidor para aferição 3436559 3.093 13 0     0,00   

B6 Substituição de Medidor para aumento de carga 3436559 30.929 134 4     0,00   

B7 Vistoria de Unidade Consumidora 3436559 20.619 90 4     0,00   

B8 Verificação de Nível de Tensão (Outros) 3436559 9.279 40 2     0,00   

B9 Verificação de Nível de Tensão (Amostrais) 1320 1.320 6 0     0,00   

  

TOTAIS 234 26.770.416 2.939.245 763.250 30.472.911 

  

Corte e Religação (B2, B3 e B4) 219 24.999.488 2.744.807 763.250 28.507.545 

 

                                                 
35

 http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2008&attIdeAud=326&attAnoFasAud=2008&id_area=13, acesso em 
04/07/2012 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2008&attIdeAud=326&attAnoFasAud=2008&id_area=13
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Leitura 

Descrição 

Pessoal 

Coletor 
Emissão de 

Fatura 

Veículo 
Total 

Mensal 
Total 
Anual Mão-de-

Obra 
Uniforme Moto 

Utilit. 1 / 
mês 

Leitura sem coletor 189.111 2.349 0 0 25.533 0 216.992 2.603.910 

Leitura com coletor 890.619 11.060 17.293 0 18.037 77.927 1.014.936 12.179.231 

Leitura com coletor + inspeção 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leitura com coletor + impressão  123.697 1.536 3.791 61.241 2.505 10.823 203.594 2.443.122 

Entrega de Faturas 994.052 12.345 0 627.858 40.419 71.510 1.746.183 20.954.191 

Entrega diferenciada 124.793 1.550 0 6.891 9.291 5.763 148.287 1.779.442 

Total 2.322.271 28.840 21.083 695.990 95.784 166.023 3.329.991 39.959.896 

 
Impacto do Corte, Religação e Leitura nos Custos Operacionais 

SETORES DA EMPRESA 
CUSTOS 

PESSOAL (R$) 
CUSTOS MAT. 
E SERV. (R$) 

CUSTOS TOTAIS / 
ANO (R$) 

% 
SOBRE 
TOTAL 

ESTRUTURA CENTRAL 75.079.716,17 12.248.063,06 87.327.779,22 13,53% 

ESTRUTURA REGIONAL 56.393.433,64 9.486.960,47 65.880.394,11 10,20% 

SISTEMAS 0,00 62.683.771,00 62.683.771,00 9,71% 

PROCESSOS DE O&M 128.050.962,04 125.807.423,79 253.858.385,82 39,32% 

PROCESSOS COMERCIAIS 80.328.485,12 69.392.596,24 149.721.081,36 23,19% 

TAREFAS COMERCIAIS 35.049.065,89 5.677.388,00 40.726.453,89 6,31% 

FATURAMENTO 28.213.332,04 53.092.503,82 81.305.835,86 12,59% 

PERDAS NÃO-TÉCNICAS 7.093.016,25 1.246.038,96 8.339.055,20 1,29% 

TELEATENDIMENTO 9.973.070,95 9.376.665,47 19.349.736,41 3,00% 

CUSTOS ADICIONAIS 4.749.472,27 21.376.066,91 26.125.539,18 4,05% 

CUSTOS TOTAIS POR ANO 344.602.069,23 300.994.881,47 645.596.950,70 100,00% 

CUSTOS DE LEITURA     -39.959.895,86 -6,19% 

CUSTOS DE CORTE E RELIGA*     -20.749.574,76 -3,21% 

CUSTOS TOTAIS LÍQUIDOS     584.887.480,09 90,60% 

* Considera o valor de Corte e Religação da Copel vezes os 83% de redução previstos no APÊNDICE II (Case Ampla) 

 


