
 
Resumo – O serviço de distribuição de energia elétrica no 

Brasil é regulado pelo sistema PRICE CAP, caracterizado pela 

imposição de tarifas teto as concessionárias a cada quatro anos 

no processo de revisão tarifária e por reajustes anuais de tarifas 

por índices de preço. Este tipo de regulação estabelece, a cada 

revisão, uma receita requerida para prestação adequada do 

serviço e remuneração justa dos investimentos, baseada no ben-

chmark realizado pelo modelo da Empresa de Referência para 

os custos de O&M e no valor novo de reposição da rede real 

para remuneração do capital investido. 

O artigo proposto pretende apresentar uma metodologia pa-

ra subsidiar a área de planejamento da rede elétrica das distri-

buidoras considerando de maneira agregada os benefícios téc-

nicos e a variação na remuneração regulatória decorrentes da 

realização de investimentos para a expansão ou adequação da 

rede da distribuidora. 

 
Palavras-chave – Planejamento da distribuição, Rentabilida-

de Regulatória. 

I.  INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do P&D n° 

0390-003/2007 “Avaliação de Rentabilidade Econômica de 

Ativos Existentes e Futuros” que foi finalizado em Abril de 

2011, tendo como entidade contratante a AES Eletropaulo e 

como entidades executoras a Sinapsis Inovação em Energia 

e a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da En-

genharia (FDTE). 

A tarifa das distribuidoras é formada por duas parcelas: a 

parcela A, referente aos custos não gerenciáveis, remunera a 

distribuidora pelos custos relativos aos encargos setoriais, 

encargos de transmissão, de distribuição e de compra de 

energia, sendo que estes custos são integralmente repassados 

diretamente às tarifas; a parcela B, referente aos custos ge-

renciáveis, remunera a distribuidora pelos custos operacio-

nais eficientes, pela remuneração dos investimentos pruden-

tes e pela quota de reintegração regulatória (depreciação) 

[1]. 
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A metodologia da Revisão Tarifária Periódica da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) contém importantes 

informações para tomada de decisão com base em análises 

técnicas, econômicas e financeiras. Mais especificamente a 

revisão também é o momento no qual órgão regulador reava-

lia a respectiva base de remuneração regulatória (BRR) e os 

custos operacionais obtidos pela metodologia da Empresa de 

Referência (ER). Assim, a concessionária deve se basear 

nestas referências para a decisão de uma alternativa de obra, 

visto que o nível tarifário e a remuneração da concessionária 

se baseiam nestes dois conceitos, BRR e ER. 

A base de remuneração regulatória – BRR é composta pe-

los investimentos prudentes e convenientes (necessários e 

compatíveis com os objetivos e preços módicos), ativos i-

mobilizados em serviço vinculados à concessão do serviço 

público de distribuição de energia elétrica [2], avaliados 

pelo "método do custo de reposição depreciado otimizado" e 

calculados pelo critério de "valor médio", para uma rede 

típica adaptada, com topologias compatíveis com a qualida-

de desejada do serviço e custos e investimentos otimizados 

para cada rede típica. 

O modelo da "Empresa de Referência - ER" usado para 

determinação dos níveis eficientes de custos operacionais 

das concessionárias de distribuição de energia elétrica, esco-

lhido pelo regulador para o processo de revisão tarifária 

periódica, pretende simular as condições que enfrentaria um 

operador entrante no mercado no qual opera a empresa real, 

cumprindo as condições estabelecidas no respectivo contrato 

de concessão ou nos padrões estabelecidos pelo órgão regu-

lador. 

Deste modo, se a concessionária vai ser remunerada pelos 

resultados da aplicação destas duas metodologias, o proces-

so de tomada de decisão necessita do conhecimento dos va-

lores econômicos e financeiros resultantes da aplicação des-

tas, feita pelo órgão regulador, de modo a obter a escolha da 

alternativa mais promissora. 
O bom desempenho de uma distribuidora está vinculado a 

uma boa gestão dos ativos utilizados para realização do ser-
viço, uma vez que parâmetros como tempo de vida e depre-
ciação são considerados no cálculo da remuneração. Além 
disso, o ganho de eficiência na execução das atividades com 
a redução das perdas, com ganho de confiabilidade e com a 
melhoria no perfil de tensão da rede pode contribuir para o 
incremento da remuneração, pois a diferença entre a receita 
autorizada pela autoridade regulatória e o efetivamente gasto 
para cobrir os custos de atendimento é absorvido em grande 
parte pela distribuidora. 

Neste contexto, imposto pelo regime de concessão e regu-
lação adotado pelo País, a área de planejamento das empre-
sas atuantes neste segmento, responsáveis pela definição de 
obras para atendimento adequado dos consumidores, pode se 
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deparar com um tradeoff entre melhoria nos indicadores 
técnicos e remuneração regulatória dos ativos provenientes 
da realização de novas obras no sistema da concessionária. 

II.  REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA DOS ATIVOS 

O sistema de regulação por PRICE CAP utilizado no Bra-

sil remunera as concessionárias de distribuição com base nos 

investimentos prudentes realizados e dividindo com os con-

sumidores os ganhos de produtividade auferidos no período 

da revisão tarifária. 

Existem diversas abordagens que podem ser utilizadas pa-

ra a avaliação de ativos [3], dentre as quais se destacam as 

seguintes: 

 

Custo Histórico Depreciado (CHD): Valora os ativos 

instalados pelo custo de aquisição dos mesmos, apenas con-

siderando atualizações por índices de preços do mercado. A 

remuneração é feita através do valor do ativo corrigido e da 

depreciação que considera as taxas individuais de deprecia-

ção de cada tipo de bem. 

Custo Histórico Depreciado Otimizado (CHDO): Utili-

za a mesma abordagem do CHD, incluindo a avaliação dos 

investimentos prudentes realizados pelas distribuidoras.  

Custo de Reposição Depreciado (CRD): Valora os ati-

vos instalados baseando-se nos preços praticados no merca-

do por produtos que provenham o mesmo nível de serviço. 

A depreciação também é realizada de acordo com as taxas 

médias de depreciação de cada tipo de bem. Este tipo de 

avaliação necessita de um banco de preços referenciais para 

cada tipo de bem. 

Custo de Reposição Depreciado Otimizado (CRDO): 

Utiliza a mesma abordagem do CRD, incluindo a avaliação 

dos investimentos prudentes realizados pelas distribuidoras.  

 

A valoração dos investimentos prudentes é feita através de 

um fator que considera a capacidade do equipamento para 

atender a atual e as futuras demandas. 

O método escolhido pela ANEEL e aplicado no setor elé-

trico brasileiro é o do Custo de Reposição Depreciado Oti-

mizado (CRDO). 

Outra questão de extrema importância é o preço que será 

utilizado para avaliar o ativo da concessionária. Neste ponto 

duas formas de avaliação podem ser destacadas [3]: 

 

Preço de mercado: Reflete o preço eficiente dos ativos, 

ou seja, representa o menor preço praticado pelas distribui-

doras do Brasil para cada tipo de bem. 

Preço médio: Valora os ativos a partir do preço médio 

praticado pelas distribuidoras, considerando as eficiências e 

ineficiências do setor. 

 

A ANEEL utiliza a segunda alternativa, de forma que as 

distribuidoras que adquirem os bens abaixo dos preços mé-

dios apresentam um ganho operacional e as distribuidoras 

que adquirem os bens acima dos preços médios apresentam 

uma perda operacional. Esta metodologia incentiva as distri-

buidoras a melhorarem a eficiência na aquisição de bens, 

premia as distribuidoras eficientes e penaliza as distribuido-

ras não eficientes. 

O processo de revisão tarifária teve em seu início a avali-

ação total das bases de ativos de todas as distribuidoras, no 

1° Ciclo de Revisões Tarifárias (1CRTP). Nos ciclos subse-

quentes a ANEEL decidiu não rever totalmente as bases de 

ativos das distribuidoras, blindando assim o valor calculado 

no 1CRTP [4]. Os ativos pertencentes a esta base passaram a 

ser atualizados apenas por índices de preços, descontando as 

depreciações acumuladas no período. Os ativos inseridos ou 

retirados depois desta avaliação passaram então a ser avalia-

dos pela metodologia descrita posteriormente neste artigo e 

acrescentados a uma base chamada de Base Incremental. 

A. Quota de Remuneração Regulatória e Receita Líquida do 

Capital 

A base de remuneração pode ser definida, de forma sucin-

ta, a partir dos seguintes passos: 

 

- Valoração: Cálculo do valor novo de reposição; 

- Depreciação: Cálculo do ativo ainda não depreciado; 

- Otimização: Cálculo da parcela não aproveitada. 

 

Seguindo os passos citados acima, obtemos os seguintes 

valores. 

 

a) Valor Novo de Reposição (VNR): Refere-se ao valor 

do bem novo, idêntico ou similar ao bem que consta na base 

de ativos, obtido a partir do banco de preços referenciais. O 

preço final do VNR é obtido através da seguinte fórmula: 

 

VNR = EP + COM + CA + JOA                   (1) 

  

Onde, 

EP: Valor do Equipamento Principal 

COM: Para cada Equipamento Principal estão associados 

os custos relacionados aos Componentes Menores, os quais 

são calculados em valores percentuais do EP. 

CA: Os Custos Adicionais estão associados aos serviços 

de engenharia, construções auxiliares, fiscalizações, admi-

nistração, entre outras. 

JOA: Os Juros sobre Obras em Andamento são aplicados 

em cima do equipamento principal, acrescido dos compo-

nentes menores e dos custos adicionais. 

 

b) Valor de Mercado em Uso (VMU): É o valor de um 

bem instalado considerando sua condição atual. É obtido 

aplicando-se a depreciação acumulada do ativo (DAC) até a 

data de cálculo, utilizando as taxas médias de depreciação 

definidas regulatoriamente, ao VNR. 

 

VMU = VNR*(1 – DAC)                          (2) 

 

c) Valor da Base de Remuneração (VBR): É definida 

aplicando-se o conceito de investimentos prudentes sobre o 

VMU. Este conceito é traduzido em um fator, chamado de 

Índice de Aproveitamento, que remunera o investimento de 

acordo com seu fator de capacidade projetado em 10 anos. 

Também pode ser chamado de BRRlíquida. 

 

VBR = VMU*IA                                    (3) 

 



Outro valor importante é a BRRbruta que considera o Valor 

Novo de Reposição e o Índice de Aproveitamento, não le-

vando em conta a depreciação. 

 

BRRbruta = VNR*IA                                (4) 

 

O custo do capital é igual à soma da remuneração do capi-

tal e da depreciação. A Remuneração Líquida de Capital 

(RLC) é igual ao produto da taxa de remuneração (WACC) 

pela base líquida (BRRliquida). A depreciação, ou Quota de 

Reintegração Regulatória (QRR) é igual ao produto da taxa 

média de depreciação da concessionária pela base bruta 

(BRRbruta). As equações a seguir ilustram seus cálculos. 

 

RLC = BRRlíquida*WACC                          (5) 

 

QRR = BRRbruta*(Taxa média de depreciação)         (6) 

 

Desta forma, as distribuidoras são remuneradas na parcela 

B pelos dois fatores calculados acima somados com os cus-

tos operacionais regulatórios. 

O valor da Quota de Remuneração Regulatória do ativo é 

constante em todas as revisões tarifárias, se considerarmos 

que a taxa média de depreciação se mantem igual, pois não 

considera a depreciação acumulada do ativo. A Receita Lí-

quida do Capital é decrescente ao passar dos anos, pois o 

Valor de Mercado em Uso do ativo vai diminuindo na medi-

da em que o este é depreciado. A figura a seguir apresenta a 

rentabilidade econômica de um ativo para toda a sua vida 

útil. 

 

 
Figura 1. Receita Regulatória de um ativo 

 

A concessionária do exemplo acima realiza, de acordo 

com seu contrato de concessão, revisões tarifárias a cada 

quatro anos, e são nestas revisões que são calculados e re-

calculados os valores da QRR e da RLC.  

O ativo, cuja remuneração se apresenta na figura acima, 

foi instalado no ano da Revisão 1, sendo assim sua deprecia-

ção é nula no momento desta revisão. A figura a seguir apre-

senta o mesmo ativo sendo instalado 3 anos antes da revisão. 

 

 
Figura 2. Receita Regulatória de um ativo instalado 3 anos antes da revisão 

 

A remuneração do ativo da figura acima só passa a ser re-

alizada no momento da revisão tarifária posterior a sua data 

de ativação. Neste caso o ativo já acumula 3 anos de depre-

ciação e, portanto recebe menos da parcela referente a RLC, 

sendo que este comportamento também é observado nas 

revisões tarifárias subsequentes. O fator “Perda de RLC” 

representa a diferença de arrecadação para o caso em que o 

ativo é inserido no ano e 3 anos antes da revisão tarifária. 

Ainda em relação ao ativo da figura acima, a concessioná-

ria continua recebendo QRR e RLC mesmo quando o ativo 

está 100% depreciado, correspondente aos 3 últimos anos da 

revisão 5, e o ativo só sairá da base de remuneração no pró-

ximo ciclo. 

B. Índice de Aproveitamento 

O Índice de aproveitamento é aplicado somente para ati-

vos instalados em Subestações, considerando o fator de uti-

lização da subestação e a expectativa para os próximos dez 

anos, do crescimento percentual da carga atendido pela 

mesma. 

Este índice está limitado em 100% e só é aplicado aos ati-

vos ligados aos módulos de equipamentos e de manobra, não 

sendo aplicado aos ativos ligados a infraestrutura.  

O índice é calculado na revisão tarifária posterior a insta-

lação do ativo e permanece inalterado durante toda sua vida 

útil. Sendo assim, uma subestação que tenha seus ativos ins-

talados em revisões diferentes pode ter equipamentos com 

Índices de Aproveitamento diferentes, que são calculados da 

seguinte forma: 

 

FUS = DM / PTI                                 (7) 

 
ECC = (1+TCA1)*(1+TCA2)*...*(1+TCA10)        (8) 

 

IAS(%) = FUS*ECC*100                           (9) 

 

Onde: 

IAS: Índice de Aproveitamento da Subestação (%); 

FUS: Fator de Utilização da Subestação (%); 

DM: Demanda Máxima da subestação em MVA; 

PTI: Potência Total Instalada em MVA; 

TCA: Estimativa percentual de crescimento anual da car-

ga atendida pela subestação; 

ECC: Expectativa de crescimento percentual da carga a-

tendida pela subestação para o período projetado de 10 anos. 

 

A figura a seguir ilustra o cálculo do Índice de Aprovei-

tamento de uma subestação. Neste caso, a expectativa de 



demanda máxima para o 10° ano posterior à revisão tarifária 

é de apenas 65% da potência total instalada da subestação.  

 

 
Figura 3. Cálculo do Índice de Aproveitamento de uma Subestação 

 

Este índice de aproveitamento é aplicado em ambas as 

parcelas do retorno, QRR e RLC, representando uma perda 

de receita considerável para a distribuidora. 

A figura a seguir apresenta a receita regulatória da distri-

buidora para os casos de IAS = 100% e IAS = 65% onde 

ambas foram instaladas no ano da revisão tarifária. 

 
Figura 4. Receita Regulatória de um ativo com baixo IAS 

 

As parcelas “Perda de QRR” e “Perda de RLC” corres-

pondem à receita que a distribuidora deixa de receber por 

não realizar investimentos prudentes.  

III.  METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA RENTABILIDADE 

REGULATÓRIA DE ATIVOS EXISTENTES 

 

Uma das vertentes do projeto é a avaliação da rentabilida-

de regulatória dos ativos que já se encontram na rede da 

concessionária. Estes ativos já podem estar compondo a 

receita atual da distribuidora, caso a instalação do mesmo 

tenha sido feita antes da última revisão tarifária, ou podem 

entrar apenas na próxima revisão. 

Esta metodologia visa calcular a rentabilidade regulatória 

dos ativos de uma determinada subestação ou de uma rede 

primária, como um subgrupo da rentabilidade total da em-

presa. Desta forma, a concessionária poderá avaliar o retor-

no que obtém em uma determinada região. 

A forma de contabilização dos ativos, individual ou em 

massa, é um determinante para o modelo de avaliação de 

rentabilidade regulatória.  

Os ativos instalados em subestações são do tipo de conta-

bilização individual, desta forma é possível localizar na base 

da concessionária todas as informações de um ativo especí-

fico. A figura a seguir apresenta o fluxograma da obtenção 

dos dados referentes a SE. 

 

 
Figura 5. Obtenção dos dados de ativos em SEs. 

 

O próximo passo, após obter todos os dados contábeis do 

ativo, é calcular a receita proveniente deste para todas as 

revisões tarifárias presentes no estudo. O fluxograma a se-

guir apresenta como são realizados os cálculos. 

 

 
Figura 6. Cálculo da Receita Regulatória de uma SE. 

 

Os ativos instalados na rede de distribuição da concessio-

nária são em maioria do tipo de contabilização em massa. A 

grande diferença dos dois tipos de contabilização é encon-

trada no momento da baixa do ativo [5]. Quando o ativo é 

do tipo de contabilização individual, a baixa do ativo repre-

senta a exclusão do mesmo na base imobilizada da conces-

sionária, e quando o ativo é de contabilização individual, a 

baixa representa a exclusão de outro ativo, com as mesmas 

características, mas que se encontra mais depreciado. Na 

maioria dos casos, o ativo que é excluído da base já se en-

contra 100% depreciado. Este procedimento acaba desvincu-

lando o cadastro físico e o cadastro contábil dos ativos. 

Pelo motivo exposto acima, não é possível realizar a con-

tabilização exata dos ativos que se encontram em uma de-

terminada rede de distribuição. A maneira encontrada para 

contornar o problema foi adotar o conceito de rede típica. 

As redes típicas já são utilizadas pela concessionária para 

o planejamento da expansão. Estas redes são padronizadas, 

contendo todos os equipamentos encontrados em um km 

típico de rede. A AES Eletropaulo utiliza atualmente 4 tipos 

de rede típica: Rede Convencional 336,4 MCM; Rede Con-



vencional 556,5 MCM; Rede Compacta 185 mm2; e Rede 

Compacta 300 mm2. 

O cálculo da receita regulatória da rede típica é então cal-

culado de forma similar ao utilizado nas subestações, utili-

zando valores médios de VNR e de DAT (Depreciação A-

cumulada Total) para os ativos da rede típica. A avaliação 

da rentabilidade total de uma rede de distribuição passa a ser 

simples a partir daí, necessitando apenas da contabilização 

do comprimento dos trechos pertencentes a ela e a vincula-

ção a uma rede típica. 

IV.  METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA RENTABILIDADE 

REGULATÓRIA DE ATIVOS NOVOS 

 

A rentabilidade regulatória dos ativos inseridos na rede é 

calculada utilizando os conceitos e as fórmulas apresentadas 

no item II. Neste caso a forma de contabilização dos ativos 

não influencia nos cálculos que serão feitos e, sendo assim, 

não há diferença entre a avaliação de rentabilidade de um 

ativo inserido em uma subestação e em uma rede de distribu-

ição (exceto no cálculo do IA). 

Os ativos novos são inseridos pelo método de módulos 

construtivos, apresentado na audiência pública 052/2009 da 

ANEEL, com os custos de componentes menores e de custos 

adicionais padronizados. O valor dos equipamentos princi-

pais é retirado do banco de preços da concessionária e o 

JOA regulatório é de 2,22% para ativos instalados na rede 

de distribuição e de 7,25% para ativos instalados em subes-

tações. A figura a seguir apresenta o exemplo de um módulo 

construtivo de um transformador de força para subestações. 

 

 
Figura 7. Módulo Construtivo. 

 

O fluxograma abaixo apresenta como é realizada a obten-

ção dos dados necessários para a realização dos cálculos de 

retorno regulatório de ativos novos. 

 
Figura 8. Obtenção dos dados dos ativos novos 

 

O cálculo do IAS para os ativos localizados em subesta-

ção utiliza a ferramenta de projeção de demanda do SINAP 

T&D. A projeção é feita individualmente para cada carga 

conectada a rede de acordo com sua classe de consumo e 

considera inclusive a variação da perda com a variação do 

consumo. A figura 9 apresenta o módulo de crescimento 

anual do mercado. 

 

 
Figura 9. Módulo de crescimento anual do mercado 

 

O cálculo da receita regulatória das obras é então realiza-

do, considerando todos os ativos instalados na mesma, utili-

zando a mesma metodologia apresentada para redes existen-

tes. A exceção neste caso é que o ativo tem rentabilidade 

nula durante uma revisão se ele for instalado depois desta. 

V.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

A avaliação técnica da rede e das alternativas de obras pa-
ra atender aos critérios de planejamento é a primeira etapa 
do projeto.  

A necessidade de expansão ou de melhoria da rede é iden-
tificada quando se verifica que alguns critérios, no horizonte 
de planejamento da concessionária, não mais atendem as 
metas da empresa ou trazem prejuízos por pagamentos de 
penalidade e redução de receita [6], [7]. 

A rede estudada pode ser visualizada quando da utilização 
da ferramenta SINAP T&D, que faz a representação de to-
dos os trechos, transformadores, chaves e equipamentos pre-
sentes. A figura 10 apresenta uma ETD (Estação Transfor-
madora de Distribuição – Subestação) com todos os seus 
circuitos e a figura 11 apresenta uma visualização mais pró-
xima desta mesma ETD. 

 



 
Figura 10. ETD com seus circuitos primários 

 

 
Figura 11. Vista aproximada da ETD 

 

Esta ferramenta contém funcionalidades que são impres-
cindíveis para o planejamento, como o cálculo do fluxo de 
potência. Utilizando esta e outras funcionalidades disponí-
veis, é possível calcular os parâmetros técnicos apresentados 
nos próximos subitens. 

 

A. Perdas Técnicas 

O Módulo Especial de perdas técnicas do SINAP T&D 

faz uma análise aprofundada deste parâmetro técnico, consi-

derando além das perdas nos trechos de rede, as perdas em 

outros equipamentos presentes, tais como os medidores.  

O cálculo das perdas está vinculado ao mercado consumi-

dor da rede em análise, desta forma, é necessário que o mer-

cado e sua previsão para o horizonte de planejamento sejam 

inseridos. Após a inserção dos dados e a realização do Fluxo 

de Potência, procede-se o cálculo de Perdas, que produz os 

resultados presentes nas figuras abaixo, obtidas do módulo 

de perdas do SINAP T&D. 

 

 

Figura 12. Relatório de perdas de uma ETD e de seus circuitos 

O módulo apresenta ainda um maior detalhamento, segre-

gando as perdas por tipo de equipamento e expondo as per-

das de demanda. 

Para utilização no Fluxo de Caixa, serão utilizados os va-

lores de kWh/mês de toda a rede. Este montante será valora-

do financeiramente e inserido na análise econômica da alter-

nativa.  

A análise é feita em um horizonte maior que um ano, as-

sim, os valores das perdas técnicas devem ser obtidos para 

todos os anos do horizonte de planejamento.  

 
B. Confiabilidade (END) 

 

O módulo de confiabilidade do SINAP T&D é responsá-

vel por calcular os indicadores de continuidade previstos 

para a rede estudada.  

Esta ferramenta utiliza como entrada os dados da configu-

ração da rede, crescimento de mercado e taxa de falhas dos 

equipamentos presentes na rede. As ocorrências de desliga-

mento são então simuladas na rede em estudo obtendo-se 

para cada carga conectada os indicadores de continuidade 

DIC, FIC e END. A agregação destes dados resulta nos indi-

cadores de conjunto DEC, FEC e END global. 

O indicador END será valorado e utilizado na composição 

do fluxo de caixa para a tomada de decisão no planejamento 

de obras. 

A figura abaixo apresenta o relatório de confiabilidade 

desagregado por carga para a rede em estudo. 

 

 
Figura 13. Relatório de confiabilidade desagregado por carga 

 

C. Nível de Tensão 

Outro parâmetro utilizado na avaliação de alternativas de 

obras é o nível de tensão nas barras da rede, que será tradu-

zido em uma variação de mercado (kWh), e resultará em 

valores financeiros a serem inseridos no fluxo de caixa de 

tomada de decisão. 

A ferramenta SINAP T&D fornece as informações de ten-

são nas barras, conforme ilustrado a seguir. 

 



 
Figura 14. Valores de tensão no SINAP T&D 

VI.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

Cada alternativa de investimento é composta por um con-
junto de obras que serão analisadas de acordo com todos os 
critérios técnicos descritos acima. A avaliação da receita 
regulatória advinda dos ativos imobilizados na concessioná-
ria também será realizada para cada uma das alternativas de 
investimento.  

Todos os parâmetros técnicos, calculados nos módulos do 
SINAP T&D conforme apresentado no item V, se encontram 
em unidades de energia (MWh) e devem ser valorados mo-
netariamente para compor o fluxo de caixa conjuntamente 
com o retorno regulatório. Esta valoração será realizada pelo 
multiplicando-se os benefícios técnicos em MWh pelo valor 
médio da tarifa da concessionária (R$/MWh), resultando em 
um parâmetro financeiro em R$. 

A avaliação do conjunto de critérios utilizados é feita a-
través do fluxo de caixa da concessionária. A tabela e a figu-
ra a seguir ilustra este fluxo de caixa. 

 
Tabela I. Fluxo de caixa de uma alternativa. 

 
 

 
 

 
Figura 15. Fluxo de caixa da alternativa 1. 

 
No campo “Custo” estão inclusos todos os custos decor-

rentes da obra, como o custo de aquisição de equipamentos, 
o custo dos componentes menores e os custos da mão de 
obra utilizada. No campo “Benefício Técnico” estão inclu-
sos os benefícios obtidos com a obra em relação à variação 
de perda, variação de END e variação de mercado. No cam-
po “Benefício Regulatório” estão inclusos os valores de va-
riação de QRR e de RLC. 

Este fluxo de caixa é feito para cada ano de cada ciclo ta-
rifário periódico, totalizando 7 ciclos analisados. As alterna-
tivas são analisadas a partir da Taxa Interna de Retorno que 
ela apresenta e as alternativas com maior TIR serão as me-
lhores avaliadas.  

Os valores do campo “QRR + RLC (BAU)” se referem à 
remuneração regulatória obtida com os ativos que já se en-
contram instalados na rede da concessionária e servem ape-
nas de referência para a área financeira da empresa, não 
compondo a análise de retorno das alternativas. 

VII.  SISTEMA COMPUTACIONAL 

O ponto central do projeto é a avaliação de alternativas de 
investimentos para atender a critérios técnicos que tragam 
maior benefício para a concessionária. A figura a seguir ilus-
tra o fluxograma do processo de avaliação das alternativas.  

 

 
Figura 16. Fluxograma do Processo de Avaliação de Alternativas 

 

Todas as fases do projeto - análise técnica e análise finan-
ceira - são realizadas na ferramenta computacional de simu-
lação de redes SINAP T&D. A figura a seguir apresenta a 
visão geral do processo de avaliação. 

 



 
Figura 17. Visão Geral 

 

Dentro do módulo de planejamento do SINAP T&D po-

de-se fazer a avaliação de alternativas para atender a um ou 

mais critérios técnicos definidos. Cada alternativa é compos-

ta por um conjunto de obras, cadastradas pelo usuário. As 

alternativas que atendem os critérios são posteriormente 

avaliadas economicamente. A figura18 ilustra a hierarquia 

de um estudo. 

 

 
Figura 18. Hierarquia de um estudo 

 

A rede BAU (Business as usual) corresponde à rede de re-
ferência, ou seja, a rede atual sem a inclusão de obras. As 
avaliações técnica e econômica são feitas para cada alterna-
tiva, considerando todas as obras realizadas na mesma. Os 
benefícios técnicos e regulatórios são calculados com a 
comparação das alternativas com a rede BAU. 

VIII.  ESTUDO DE CASO 

A ferramenta desenvolvida no projeto foi aplicada a um 
estudo de caso realizado pela concessionária. O estudo a-
brange duas ETDs, Rio Bonito e Varginha, com as seguintes 
alternativas: 

 
Alternativa 01:  
 Obra 1 - ETD 
 Troca de 2 transformadores da ETD Rio Bonito 

de 20MVA para 2 de 40MVA 
 Instalação de 1 conjunto blindado barra simples 

de 13.8 kV 
 Instalação de 2 bancos de capacitores de (1,2 + 

1,8 Mvar), totalizando 3 Mvar 
 
 Obra 2 – Saída Subterrânea – LDS 
 Construção de Saídas subterrâneas para 2 circui-

tos 
 Recondutoramento de saídas de 10 + 1 circuitos 

 
 

 Obra 3 – Linha aérea – LDA 
 Construção de 2 circuitos 
 Recondutoramento de 3 circuitos 
 Redistribuição de carga entre os demais circuitos 

+ TD (Rio Bonito e Varginha) 
 
Alternativa 02:  
 Obra 1 - ETD 
 Troca dos 4 transformadores da ETD Rio Bonito 

de 20MVA para 3 de 40MVA 
 Instalação de 3 conjuntos blindados barra simples 

de 13.8 kV 
 Instalação de 6 bancos de capacitores de (3x1,2 + 

3x1,8 Mvar), totalizando 9 Mvar 
 
 Obra 2 – Saída Subterrânea – LDS 
 Construção de Saídas subterrâneas para 2 circui-

tos 
 Recondutoramento de saídas de 10 + 1 circuitos 

 
 Obra 3 – Linha aérea – LDA 
 Construção de 2 circuitos 
 Recondutoramento de 3 circuitos 
 Redistribuição de carga entre os demais circuitos 

+ TD (Rio Bonito e Varginha) 
 
A figura 19 apresenta a visualização da rede em estudo. 
 

 
Figura 19. Rede em estudo 

 

A ferramenta SINAP T&D permite ao usuário analisar 

apenas as partes da rede em que ele quer realizar o estudo, 

sendo que o restante da rede é apresentado como rede equi-

valente.  

As redes equivalentes carregam todas as informações ne-

cessárias simplificando muito a análise de grandes redes sem 

que se tenha perda de precisão e diminui expressivamente o 

tempo de processamento do fluxo de potência, permitindo 

assim que sejam realizados estudos mais elaborados. Os 

retângulos com as siglas dos circuitos na figura 19 represen-

tam as redes equivalentes destes circuitos. 

Para cada obra estudada são necessárias as configurações 

da data de instalação e do custo. A tabela a seguir apresenta 

estas informações: 

 



 
Tabela II. Informações das obras. 

Alternativa Obra Custo (R$) Data 

1 1 – ETD 9.593.997 01/07/2012 

1 2 – LDS 1.401.000 01/07/2012 

1 3 – LDA 2.793.000 01/07/2013 

2 1 – ETD 13.738.368 01/07/2012 

2 2 – LDS  1.401.000 01/07/2012 

2 3 – LDA 2.304.000 01/07/2013 

 

A figura 20 apresenta a estrutura das alternativas e das o-

bras já cadastradas na ferramenta. 

 

 
Figura 20. Estrutura das alternativas 

 
A análise técnica das redes foi realizada para todo o hori-

zonte de estudo. A taxa de crescimento anual da carga foi 
fixada em 1,5% para a ETD Rio Bonito e de 4% para a ETD 
Varginha, de 2011 a 2031. As figuras 21, 22 e 23 apresen-
tam os gráficos da perda, da END e do mercado para cada 
uma das alternativas. 

 

 
Figura 21. Gráfico da perda anual 

 

 
Figura 22. Gráfico da END anual 

 

 
Figura 23. Gráfico do mercado anual 

 
A análise técnica ainda disponibiliza outros relatórios pa-

ra o usuário como a evolução do número de barras com ten-
são fora dos níveis aceitáveis ou o número de trechos com 
carregamento acima do admissível.  

O benefício regulatório é feito então para cada alternativa, 
calculando-se a QRR e a RLC para cada ativo que foi inseri-
do na rede em planejamento. A figura 24 apresenta o relató-
rio do fluxo de caixa, a figura 25 apresenta o gráfico do flu-
xo de caixa e a figura 26 apresenta o gráfico apenas dos pa-
râmetros positivos do fluxo de caixa. 

 

 
Figura 24. Relatório do fluxo de caixa 

 

 
Figura 25. Gráfico do fluxo de caixa da alternativa 2 

 



 
Figura 26. Benefícios técnicos e regulatórios da alternativa 2 

 

O resultado da análise financeira das alternativas é apre-
sentado na tabela a seguir. 

 
Tabela III. Resultados. 

Alternativa TIR 

1 3,3 

2 6,9 

 
A ferramenta disponibiliza ainda outros resultados finan-

ceiros para o usuário, como o fluxo de caixa das alternativas 
considerando o retorno regulatório da rede existente, como 
apresentado na figura 27. 

 

 
Figura 27. Retorno regulatório da rede com as obras. 

 

A figura demonstra como é importante para a distribuido-
ra manter o nível de investimentos em sua rede, pois além de 
aumentar a qualidade do seu sistema ela ainda mantém a sua 
receita regulatória.  

IX.  CONCLUSÃO 

A ferramenta e as metodologias desenvolvidas se mostra-

ram muito eficientes, fornecendo informações imprescindí-

veis para o planejador.  

A análise financeira das obras realizadas se mostra in-

completa se não for levado em conta o retorno obtido pelas 

concessionárias através das tarifas, atestando a aplicabilida-

de do projeto. 

Estes recursos oferecem suporte para a área de planeja-

mento da distribuição da concessionária, na medida em que 

realiza todas as análises técnicas necessárias para a avalia-

ção de alternativas, e para a área financeira da mesma, na 

medida em que esta pode, utilizando a ferramenta, analisar 

cenários de investimentos e retornos obtidos com as obras 

previstas. 
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