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I. SUMÁRIO

. A crônica escassez de recursos para investimentos no setor elétrico
brasileiro, aliada a intensa preocupa9ão com o impacto ambiental das novas
fontes de geração, vêm impondo continues desafios, principalmente na busca
de melhor utilização da capacidade já instalada do sistema, e na orientação
dos consumidores para a operação mais racional de seus equipamentos.

Na busca de racionalização, verificou-se que incentivos ou sinais
tarifários poderiam induzir o comportamento dos consumidores a programarem
suas demandas para horários em que o custo de produção de energia seja mais
favorável.

o regime de concessão com base no custo do serviço, que adota
critérios de custo médio, não oferece informações apropriadas que permitam a
indicação dos custos específicos para diferentes horas do dia, níveis de
tensão, categorias de consumidores e estações do ano.

Os preços da energia elétrica, representadas por tarifas monômias e
binõmiast"r, exigem um relacionamento estreito com o valor econômico dos
recursos futuros requeridos e deve indicar ao consumidor o benefício
resultante da redução ou deslocamento de seu consumo.

A configuração desta dissertação pretende, como objetivo principal, a "
análise fundamentada dos atributos essenciais para a auto-sustentação de
uma concessionária, monopolista, sujeita à regulamentação, mediante a
aplicação de uma metodologia de determinação dos seus custos marginais
inerentes ao processo de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica.

O Capítulo 11 contempla um relato sucinto do setor elétrico,
notadamente sobre os aspectos da visão de suprimento, do comportamento do
mercado e da realidade da política tarifária.

Um arcabouço teórico para a formação de preços de energia e
relevantes conceitos da abordagem marginalista contidos no Capítulo 111,dão
os fundamentos para a efetiva determinação dos custos marginais.

Uma compreensiva metodologia de avaliação e mensuração de custos
marginais, aplicados ao sistema elétrico, à tipologia da demanda e à estrutura
de custos da empresa, conforme procedimentos detalhados no Capítulo IV,
resultam nos valores judiciosamente calculados dos custos marginais da
COPEL, em seus vários níveis de tensão e pelas categorias de consumidores.

Na sequência, em face das características peculiares do bem
econômico energia elétrica, busca-se avaliar, mediante identificação objetiva
de fatores, o real impacto da erosão inflacionária no nível de tarifas da
concessionária.

(*) Tarifas monômias: estabelecem valores para conswno de energia elétrica em kWh (quilowatt- hora).
Tarifas binômias: estabelecem valores para o conswno, em kWh, e para a potência demandada em

kW (quilowatt). .



A conclusão, constante do .Capítulo VI, apresenta o enfoque do
custo social e a necessidade de regulamentação do monopólio natural no que
diz respeito a maximização do benefício para a sociedade. Adicionalmente,
considerações conceituais são ressaltadas no tocante à necessidade da
existência, ou não, de uma estrutura ótima de capital.

Sintetizando, procura-se construir um elenco de atributos e de
requisitos essenciais, que combinem a adoção de custos marginais atrelados a
uma estrutura econômico-financeira de equilíbrio, com a finalidade de ensejar
a auto-sustentação da empresa no seu horizonte econômico.
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11. HISTÓRICO DO SETOR ELÉTRICO

11.1 ENERIIA ELÉTRICA E SUAS CARACTERíSTICAS

A energia elétrica é um bem essencial para a vida do homem moderno.
Apresenta peculiaridades intrínsicas, ou seja, é intangível e seu consumo ocorre
simultaneamente à sua produção.

A eletricidade apresenta características dos bens de consumo, sendo
transportada através de condutores desde as usinas geradoras até os pontos de
recebimento dos consumidores, sem possibilidade de estocagem.

Pode ser produzida de diversas formas, especialmente, mediante geração
hidráulica e geração térmica (a carvão, a gás ou nuclear).

Face ao expressivo potencial hidráulico das bacias fluviais existentes em
nosso país, a energia elétrica é produzida, predominantemente, através de
aproveitamentos hidroelétricos e transportada desde a fonte geradora até o
mercado consumidor através de um sistema de subestações elevadoras e
abaixadoras, linhas de transmissão e redes de distribuição.

11.2 VISÃO DO SUPRIMENTO

A introdução da energia elétrica no Brasil, para propósitos industriais,
aconteceu quase ao mesmo tempo que na Europa e nos Estados Unidos, isto é, a
partir de 1880. No início, foi efetivamente usada para iluminação pública em
substituição à luz a gás, e para comunicações telegráficas(37). A primeira usina foi
uma unidade de carvão de 52 kW, instalada na cidade de Campos, no Estado do
Rio de Janeiro, em 1883.

Seis anos depois foi instalada no rio Paraibuna, em Juiz de Fora - MG., a
primeira usina hidrelétrica, com o nome de Usina de Marmelos e com 150 kW de
capacidade.

(37) WORLD ENERGY COUNCIL. 1990.
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O crescimento da capacidade nominal instalada apresenta a seguinte
evolução:

CAPACIDADE INSTALADA • BRASIL· (em kW)

1883
1900
1920
1940
1960
1970
1980
1990
1992

52
2.600

357.000
1.243.500
4.800.000
11.233.000
30.565.000
49.056.000
51.840.000

ANO TOTAL kW

Fonte: Eletrobrás'

No campo da eletricidade, a perspectiva é a continuidade de uma
participação da energia hidráulica na capacidade agregada de geração.

Os estudos técnicos e econômicos realizados pelo setor elétrico,
indicam a conveniência de continuar a expansão do sistema baseado em
energia hidráulica, reservando a geração térmica para funções de aumentar a
confiabilidade do sistema ou de atender regiões isoladas.

No presente, o teórico potencial hidráulico do Brasil pode ser
estimado em 255.000 MW dos quais 52.000 MW (20%) já estão instalados.
Cerca de 37% (95.250 MW)já estão inventariados e disponíveis, e 43%
corresponde a potenciais estimados(37)

A previsão da capacidade geradora a ser instalada até 1997 indica
um acréscimo de potência de 10.402 MW, incluindo geração térmica e
hidráulica(16) .

• Inclui 50% da capacidade total da Itaipu Binacional. Em 1992, 89% da capacidade nominal
instalada corresponde à usinas hidraúlicas.

(37) WORLD ENERGY COUNCIL. 1990.

16) ELETROBRÁS. RelatórioAnllal. 1992.
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11.3 COMPORTAMENTO DO MERCADO

o mercado de energia elétrica do país, no ano de 1992, totalizou
218,6 bilhões de kWh registrando um crescimento de 2,0% em relação ao ano
anterior

o consumo de energia elétrica nesse exercício, discriminado pelas
principais classes de consumidores, apresenta a seguinte estrutura:

CONSUMO PONDERAÇÃO
1992-GWb* %

INDUSTRIAL 108.955 50
RESIDENCIAL 52.119 24
COMERCIAL 25.977 12
OUTROS 31.585 14

TOTAL 218.636 100

FONTE: ELETROBRAs· SIESE. 1992

A previsão do mercado é fortemente condicionada pelo desempenho
global da economia e pela composição qualitativa dos indicadores
demográficos e sociais.

As estimativas do incremento do consumo ele enerpia elétrica, a nível
nacional, apresentam no p~ría)do 1993/2000 uma taxa media geométrica de
crescimento de 4,8% ao anol16 .

Quanto à utilização de energia pelos consumidores finais, destacamos
que os indicador de "consumo per-cBpita" do Brasil é semelhante ao da
Korea do Sul, cerca de 7,6% acima da Argentina e 27% superior ao do
México(37) .

Atendendo à necessidade de revisão do planejamento do setor
elétrico, a ELETROBRÁS está procedendo à realização do Plano Nacional de
Energia Elétrica, denominado Plaino 2.015, mediante a efetiva participação das
concessionárias, dos grandes consumidores privados, de representantes das
Universidades e das principais entidades envolvidas com o planejamento
energético no País.

* GWh: Gigawatt-hora = kWh x 106.

(16) ELETROBRÁS. Relatório Anual. 1992.

(37) WORLD ENERGY COUNCIL.
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11.4 NATUREZA DAS CONCESSIONÁRIAS

o setor elétrico brasileiro apresenta características propnas e é
constituído por um conjunto heterogêneo de empresas que as tornam
peculiares sob o enfoque econômico-financeiro. É importante mencionar que:

a) enquanto concesslonárias de serviço público, as empresas de
energia elétrica são monopolistas em suas respectivas áreas de
atuação;

b) a indústria é intensiva em capital, possuindo custos
preponderantemente fixos. O retorno dos investimentos se
dá em prazos longos (10 a 20 anos);

c) a energia elétrica é um bem intangível, não é estocável, e não
pode ser vendida "à vista";

d) as vendas são quase sempre crescentes e pouco elásticas;

e) é de difícil realização a alavancagem das receitas mediante a
efetivação de campanhas promocionais, ou de concessão de
descontos nos preços de venda;

f) as empresas do setor são quase sempre de grande porte;

g) em função de preços (tarifas) administrados pelo Estado que não
tem proporcionado remuneração adequada aos investimentos, a
questão preponderante tem sido a dificuldade para a geração ou
captação de recursos, tanto para financiamento do capital de
giro quanto para a realização dos investimentos necessários.

6



11.5 A COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

A COPEL, empresa à qual se pretende aplicar a metodologia de
custos marginais, é uma sociedade de economia mista por ações, cujo acionista
majoritário é o Estado do Paraná, com a missão de levar energia elétrica a
todas as regiões do Estado.

A Entidade é portadora de concessão federal para explorar o ramo de
serviços públicos de energia nas suas diversas formas.

A COPEL é uma das poucas concessionárias estaduais brasileiras,
integrada desde a geração até a distribuição. Este fato foi preponderante para
a escolha da empresa a fim de ser aplicada a metodologia de custos marginais
de forma completa, uma vez que ela atua no processo desde a produção de
energia até a sua entrega ao usuário final.

A fixação do preço de seu produto (kWh) é feita com base no princípio
de tarifas pelo custo do serviço prestado.

Para transportar energia em grande quantidade das usinas produtoras
até os centros consumidores, a COPEL opera um sistema de transmissão
composto por cerca de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão e mais de
319 subestações transformadoras espalhadas por todas as regiões do Estado.

O sistema elétrico de distribuição é composto por 116 mil quilômetros
de redes de distribuição. Em 403 escritórios e agências é feito o atendimento
direto aos consumidores.

Atualmente a empresa atua em 98% da área do Estado. Seus serviços
chegam diretamente a 317 sedes municipais e a mais de 750 localidades
abran~endo cerca de 2.000.000 consumidores. Noventa e cinco por cento dos
domicilies urbanos e 54% das propriedades rurais paranaenses são atendidas
pela Empresa.
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11.8 MARCO LEGAL

. _ o primeiro texto legal brasileiro sobre energia elétrica nasceu com a
edição da lei. nº 1.145 de 31.12.1903, onde em seu artigo 23 ficava o Governo
Federal autorizado a promover o aproveitamento dos recursos hidráulicos.

Com a decretação do Código de Águas, Decreto nº 24.643, de
10.07.34, foram incorporadas as quedas d'água ao patrimônio da União,
devendo seu aproveitamento industrial ser submetido à concessão por parte do
Governo Federal. Foram ainda instituídos os conceitos de serviço pelo custo
e lucro limitado e assegurado.

Posteriormente, o Decreto nll 41.019, de 26.02.57 regulamentou e
disciplinou o setor elétrico brasileiro.

Com a finalidade de prover o setor com os recursos que se faziam
necessários, foi editada a lei nll 5.655/71, que fixou a remuneração legal do
investimento das concessionárias de energia elétrica na faixa de 10 a 12%, a
critério do Poder Concedente.

Em 1974 foi instituída a equalização tarifária que teve por finalidade
estabelecer tarifas iguais em todo o território nacional. A equalização tarifária
não alterou o modelo de remuneração do setor, introduzindo, porém, um
sistema de transferências financeiras intra-setoriais.

A partir de maio de 1977, com o advento do Decreto nll 79.706, o ato
de fixação do reajuste de tarifas passou a depender de aprovação prévia do
Ministério do Planejamento, conflitando diretamente com o critério do serviço
pelo custo. Esta nova filosofia patenteou que a fixação dos níveis tarifários se
faria em função de outros objetivos, inclusive como instrumento de combate à
inflação, conduzindo a uma drástica queda nos níveis de remuneração dos
investi mentos.

o Decreto-lei nll 1.849/81 criou a figura da remuneração média do
setor.

Com a entrada em operação da primeira unidade geradora da ITAIPU
BINACIONAl em 1985, cujo Tratado foi assinado em 1973, iniciou-se o
processo de suprimento daquela usina aos sistemas interligados Sul e Sudeste,
contribuindo ainda mais com o desequilíbrio econômico-financeiro existente na
época. Isto porque a tarifa de ITAIPU é refenciada ao dólar norte-americano, e
deve ser paga ao câmbio do dia do pagamento, enquanto as tarifas de
fornecimento das concessionárias eram, e ainda são, fixadas em moeda
corrente na data da portaria, sujeitas, portanto, à erosão inflacionária durante
o período de recebimento.

Em 1987 iniciou-se uma discussão no setor elétrico, objetivando
atenuar a insuficiência de recursos e recuperar o nível tarifário. Contudo, no
ano de 1988, o setor sofreu um revés ao ser promulgada a nova Constituição,
pois foi extinta uma das principais fontes de recursos que era o IUEE -
Imposto Unico sobre Energia Elétrica, colocando em seu lugar o ICMS-
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cujos recursos não
mantém vínculo direto com as atividades de energia elétrica.

Um fato marcante ocorreu recentemente com a sanção da lei nll 8.631
de 4.03.93, que extinguiu o regime de remuneração garantida, permitiu a
desequalização tarifária a nível nacional, e proporcionou um amplo encontro de
contas entre os débitos do setor elétrico.
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11.7 REALIDADE DA POLíTICA TARIFÁRIA NACIONAL

Paralelamente ao marco legal do setor, é de vital importância uma
análise retrospectiva da política tarifária, que nos seus aspectos gerais, pode
ser dividida em quatro fases:

A primeira, que vigorou até 1974, caracterizava-se pela fixação de
tarifas com base na estrutura tarifária determinada pelo Decreto nº 62.724/68 e
Portaria nll 96/68, do DNAEE. A particularidade desses diplomas legais era a
independência das empresas na proposição de suas tarifas. Dessa forma, os
custos orçados pelas empresas eram recuperados, via tarifas, no decorrer de
cada período, refletindo o axioma básico de que Receita = Custo do Serviço.
Toda a sistemática estava calcada na metodologia do custo médio com base no
custo contábil.

Na segunda fase, iniciada em 1975, o conceito de custo médio
começou a ficar descaracterizado na medida em que foi adotada, no País, a
política de equalização tarifária. As empresas passaram a cobrar uma tarifa
unificada, a nível nacional, por subgrupo tarifário, obtendo, ao final, receitas
diferenciadas e não compatíveis com os seus custos.

Essas distorções se acentuaram quando em 1981 foi adotada
temporariamente a remuneração média do setor para fixação de quotas de
transferência, marcando o início da terceira fase.

As tarifas foram se tornando cada vez maís comprimidas, na medida
em que passaram a ser utilizadas como mecanismo de controle de inflação.

Na quarta fase, que representa o momento atual, as tarifas
permanecem em níveis inferiores aos desejáveis.

As tarifas dos grandes consumidores passaram a ser orientadas
adotando como parâmetro a metodologia do custo marginal (custo de
referência) sem o comprometimento de estabelecer-se níveis tarifários com
base na metodologia.

A política de recuperação do setor elétrico foi reiniciada com a sanção
da Lei nll 8.631/93, que extinguiu o regime de remuneração garantida, porem,
retomou o princípio, anterior a 1974, de desequalização tarifária.

A tarifa média, a nível de consumidor final, passou de US$ 46/MWh
em Dez/92 para cerca de US$ 60/MWh em Dez/93, sob o conceito de
faturamento.
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111.· ARCABOUÇO TEÓRICO PARA FORMAÇÃO
DE PREÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

111.1 ASPECTOS INERENTES AO SETOR ELÉTRICO

111.1.1 FINALIDADE DO ESTUDO

o objetivo fundamental desta dissertação é a utilização de uma
metodologia que permita a alocação de uma polítlca de preços para o setor
elétrico que leve em conta os seus custos marginais. Pretende-se, em
particular, discutir sua aplicação específica a uma concessionária de energia
elétrica, neste caso, representada pela Companhia Paranaense de Energia -
COPEL.

A metodologia desenvolvida pelo DNAEE- Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica - do Ministério das Minas e Energia, mediante
convênio com a EDF - Electricité de France e com o Banco Mundial e
explicitada em(10) tem o propósito de maximizar os benefícios econômicos
líquidos do consumo de eletricidade para a sociedad-e.

Uma contribuição valiosa, dentre outras, é dada pelo texto
"Electricity Economics" de TURVEY ANO ANDERSON(34) que destaca a
importância da política de preços de energia dos países em desenvolvimento
refletir o custo marginal de longo prazo.

A política de preços é uma ferramenta valiosa para a administração da
demanda e redução do consumo de eletricidade.

Todavia, é necessário convencer as autoridades que a tarifação
baseada no custo marginal não é somente um exerclcio acadêmico, mas tem
sido um fator importante para alcançar os objetivos de otimizar os benefícios
para a sociedade.

o entendimento da economia interna e dos objetivos e restrições
sociais é um fator indispensável para uma análise tarifária bem sucedida.

(10) ONAEE. Nova Tarifa de Energia Elétrica· Metodologia e Aplicação. 1985.

(34) TURVEY ANO ANOERSON. 1977.
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111.1.2 OBJETIVOS DE UMA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA

o enfoque moderno para a tarifação da energia elétrica reconhece a
existência de diversos objetivos e critérios(25), nem todos mutuamente
consistentes.

Primeiro, os recursos econômicos nacionais precisam ser
eficientemente alocados não somente entre diferentes setores da economia,
mas também dentro do setor elétrico. Isto implica que os preços que refletem
custos precisam ser usados para sinalizar aos consumidores de energia o
verdadeiro custo econômico de suprir suas necessidades específicas de tal
forma que a oferta e demanda possam ser alcançadas eficientemente.

Segundo, certos princípios relacionados com a justiça e equidade
precisam ser satisfeitos incluindo:

a) distribuir os custos entre os consumidores, de acordo com a
carga que eles impõem ao sistema;

b) assegurar um razoável grau de estabilidade evitando grandes
flutuações de preços de ano a ano; e

c) prover um nível mínimo do serviço para pessoas que podem não
estar habilitados a cumprir o custo total.

Terceiro, os preços da energia deveriam prover receitas suficientes
para atender os requerimentos financeiros do setor.

Quarto, a estrutura das tarifas do setor elétrico precisa ser simples o
suficiente para facilitar a leitura/medição e o faturamento dos consumidores.

E, finalmente, quinto, outros requerimentos políticos e sociais
precisam ser considerados. O suprimento de energia elétrica adotando tarifas
favorecidas para certos setores poderia estimular o crescimento econômico ou
ensejar o desenvolvimento de áreas geográficas deprimidas.

Como os critérios acima são incompatíveis entre si, na marorra das
vezes, torna-se necessarro aceitar certos compromissos. O enfoque
marginalista, descrito a seguir, apresenta tanto o rigor analítico como a
flexibilidade indispensável para que a estrutura tarifária atenda a tais objetivos
básicos.

(25)MUNASINGHE AND WARFORD. 1982.
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111.1.3 TARIFAS BASEADAS NO CUSTO MARGINAL DE LONGO PRAZO (CMLP)

A tarifa baseada no custo marginal de longo prazo é consistente com o
primeiro objetivo de alocação eficiente de recursos.

No critério de cálculo do CMLP a consideração importante é o
montante de recursos futuros usados ou poupados e evitados em função da
decisão do consumidor.

Portanto, preços que atuam como um sinal para consumidores,
deveriam estar relacionados com o valor econômico dos recursos futuros para
atendimentos das variações de consumo. Eles deveriam, genericamente, refletir
o custo incrementai ocorrido.

. 'O enfoque contábil tradicional é o concernente com custo histórico e
custo médio declinante e implica que os recursos econômicos futuros seriam tão
baratos ou tão caros como os do passado.

Isto poderia levar ao investimento excessivo e ao desperdício, ou ao
investimento deficiente e a custos adicionais de uma escassez desnecessária.

Para promover uma melhor utilização da capacidade, e a fim de evitar
investimentos desnecessários para atender os picos de demanda , que tendem
a crescer rapidamente, o enfoque do CMLP estrutura os preços de forma a
variar de acordo com os custos marginais da demanda atendida por diferentes
horas do dia, por diferentes níveis de tensão e em diferentes áreas geográficas.

Em particular, com uma escolha apropriada do período de ponta,
estruturando as tarifas com base no período do dia, geralmente leva a
conclusão de que consumidores na ponta deveriam pagar tanto o custo de
capacidade como o custo de energia. Similarmente, uma análise por nível de
tensão usualmente indicará que quanto menor a tensão de serviço, maior será
o custo que os consumidores imporão ao sistema.

Por outro lado, como o CMLP envolve custos futuros a longo prazo,
geralmente 5 a 10 anos, os preços resultantes em termos constantes tendem a
ser estáveis ao longo do tempo.
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111.1." ETAPAS DE UMA ESTRUT,URAÇÃO TARIFÁRIA

A primeira etapa do enfoque do CMLP é a determinação de um nível
tarifário que reflita o critério da eficiência econômica. Se o preço for
estabelecido estritamente igual ao CMLP, os consumidores poderão indicar sua
disposição de pagar por mais consumo, portanto, sinalizando a justificativa de
investimentos futuros para expansão da capacidade.

Na segunda etapa de fixação de tarifas, procedimentos são necessários
para ajustar o estrito CMLP, a fim de atender outros objetivos. Isto porque os
custos marginais são mais elevados que os preços médios quando os custos
unitários são crescentes e atendem outros objetivos, dentre os quais restrições
financeiras, talvez as mais relevantes atualmente.

Se os preços são fixados no mesmo nível do estrito CMLP, um
superávit financeiro seria provável, pois os custos marginais são mais elevados
que os médios quando os custos unitários são crescentes.

Por outro lado, se o custo marginal estiver abaixo do custo médio -
tipicamente como um resultado de economia de escala - a tarifação com base
no CMLP estrito irá levar à um déficit financeiro.

Ademais, o enfoque do CMLP permite um alto grau na estruturação
tarifária.

As restrições de dados e a necessidade ele simplificar a medição e os
procedimento de faturamento, contudo, exigem que as tarifas sejam
diferenciadas por:

a) Categorias Principais
Consumidores

Residencial
. Comercial

Industrial
Rural e Outros

b) Nível de Tensão
[

Alta Tensão
Média Tensão
Baixa Tensão

c) Período do Dia r
Ponta
Fora de Ponta

.-
\

Finalmente, várias outras restrições também podem ser incorporadas
às tarifas como:

a) Tarifa equalizada ou não, a nível nacional;
b) Tarifa subsidiada para eletrificação rural ou tração elétrica.
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111.1.5 MONOPÓLIO NA 'URAL

A mais tradicional e aceita razão para a regulamentação da atividade
de uma empresa pelo poder público é a caracterização da indústria como um
monopólio natural. A interferência do governo, nesses casos, se faz,
usualmente, através do controle de preços e lucros e, às vezes, através da
nacionalização ou propriedade estatal das empresas.

o caso clássico de monopólio natural ocorre quando os custos
unitários de produção são mais baixos para uma única empresa monopolista, do
que seriam para várias empresas menores operando em livre concorrência.
Nesses casos, o custo unitário decresce com o aumento do nível de produção,
pelo menos até o limite imposto pela demanda, o que define uma condição
suficiente para a caracterização de um moncpõlio natural. Um ambiente
competitivo não perduraria, uma vez que a maior empresa pode, através de um
aumento de seu nível de produção, reduzir seus custos unitários e obrigar seus
concorrentes a encerrarem suas atividades. A presença compulsória de mais
empresas na indústria, acarretaria uma patente perda de eficiência econômica,
devido ao aumento dos custos de produção.

Para a geração hidroelétrica, as usinas têm praticamente pré-definidos
os locais, tamanhos e custos unitários. O processo de minimização do custo de
expansão de sistemas hidroelétricos pode ser aproximado à ordenação da
entrada em operação das usinas, de forma que as mais econômicas sejam
construídas antes. Tal simplificação é válida, especialmente para sistemas
interligados de porte considerável, para os quais a compensação entre
economias de escala e antecipação de investimentos tem importância reduzida.

A política em fase de estudos atualmente no Brasil, está orientada para
a abertura das possibilidades de construção de fontes de geração pela iniciativa
privada, bem como de privatização de áreas de Distribuição.

14



111.1.6 A INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA COMO UM MONOPÓLIO
NATURAL

Não obstante o caso clássico das indústrias que apresentam custos
decrescentes, a maior parte das concessionárias de energia elétrica,
particularmente na América Latina, poderiam ser inclu ídas numa segunda
categoria de monopólios naturais, aquela que compreende indústrias, cujos
insumos podem ser classificados como recursos escassos com custos
crescentes (BORN, & TEJADA-Guibert. 1987)(6).

A indústria de energia elétrica pode ser dividida em três estágios
verticais: geração, transmissão e distribuição. Em muitos casos, as empresas
são integradas verticalmente. Os consumidores são, usualmente, conectados
ao sistema em diversos níveis de tensão, tanto nas redes de transmissão como
nas de distribuição.

O estágio de Distribuição, se operado como uma empresa
independente, é tipicamente um caso clássico de monopólio natural. Evidentes
economias de escala tornariam ineficiente a atividade de duas empresas
servindo a mesma área. Tornar-se-ia completamente antieconômico e
fisicamente impraticável que duas concessionárias diferentes estendessem as
suas redes alimentadoras e de distribuição para concorrer a fornecimento de
consumidor. Por outro lado, a expansão horizontal de uma empresa de
distribuição não conduz a relevantes economias de escala. Inúmeras empresas
distribuem eficientemente energia elétrica a pequenas comunidades em todo o
mundo. Ocorre em algumas situações que empresas diferenciadas promovam a
distribuição de energia na mesma área de concessão, porém, este fato verifica-
se para tensões diferenciadas.

O sistema de Transmissão consiste na extensão vertical do sistema
de distribuição, cobrindo áreas maiores e apresentando características
similares de monopólio natural, pois as linhas interconectam as fontes
geradoras às redes de distribuição dos grandes centros urbanos.

O sistema de Geração, responsável pela maior parte dos custos (em
geral cerca de 50% dos custos totais de suprimento de eletricidade), não
apresenta as características de monopólio natural.

(6) COPEL. Paulo Born. 1990.
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111.1. 7 TEND~NCIA A EXCESSO DE INVESTlMENrO

Intensa controvérsia tem sido levantada pela optruao de alguns
acadêmicos, no sentido de que empresas que têm seus preços regulamentados
pelo custo do serviço teriam uma tendência a investir em excesso, a utilizar
muito capital na produção e a proporcionar uma qualidade de atendimento
melhor do que a necessária.

A tendência a excesso de investimentos é o chamado "Efeito Averch-
Johnson", que seria causado pela quase automática incorporação de qualquer
novo investimento no capital imobilizado, resultando em aumentos de preço e
retorno à taxa usual (AVERCH & JOHNSON, 1962)(6).

A baixa elasticidade-preço da demanda pelos serviços de
concessionárias sob regulamentação reforça o argumento, uma vez que a real
receita final não tende a diminuir devido a aumentos de preços.
Concessionárias não teriam a preocupação de questionar a necessidade dos
investimentos, o que, no caso de serviços de energia elétrica, pode conduzir a
uma maior confiabilidade do que a que seria economicamente recomendável.

Além disso, grandes dívidas tendem a ser contraídas quando o custo
do capital no mercado financeiro está situado abaixo da taxa de retorno
autorizada.

De fato, qualquer aumento de capital, através de mais plantas
hidroelétricas ou mais sofisticados equipamentos, será vantajoso para a
empresa sob regulamentação se, e somente se, a taxa de retorno autorizada
exceder o custo efetivo de capital. Nos últimos anos, o alto custo do dinheiro e
a redução das taxas de retorno das concessionárias, causadas,
respectivamente, pela inflação, ou pelo temor da inflação, podem ter causado
um "Efeito Averch-Johnson Invertido". (BORN, & TEJADA, Guibert.) (6). O
efeito invertido pode ser uma das razões para a deterioração da qualidade do
atendimento e para o recente interesse na tarifação a custos marginais.

O "Efeito Averch-Johnson Invertido;', tem levado muitas empresas,
especialmente suas áreas financeiras, a defenderem uma política de
investimento reduzido, afetando diretamente a confiabilidade de atendimento
aos consumidores.

(6) In COPEL. Paulo Born. 1990.
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111.2 CONCEITOS DI .ICROECONO.II APLICÁVEIS la OBJETO
DI DISSERT IÇÃO

111.2.1 RECEITA MARGINAL, CUSTO MARGINAL E MAXIMIZAÇÃO DO LUCRO

o lucro é, provavelmente, o fator dominante da maioria das decisões
empresariais. Porém, muitos administradores estão engajados também com
outros objetivos relacionados à maximização das receitas ou ao pagamento de
atrativos dividendos aos seus acionistas.

Em um mundo de incertezas, é difícil julgar se os investimentos da
empresa e as decisões de financiamento são ótimos do ponto de vista dos
acionistas.

Dentro da vrsao de Chamberlain.tu em determinados segmentos da
indústria, a busca do interesse próprio dos administradores e gerentes sugere
que o objetivo de uma firma controlada por seus gerentes pode ser melhor
caracterizado como aquele que maximiza a probabilidade de sobrevivência a
longo prazo (Probability of Long-Aun Survival).

Esse enfoque parte do pressuposto de que os objetivos específicos dos
gerentes e administradores, que estarão refletidos na estrutura do capital
adotada, consideram o seguinte:

a) a empresa é a fonte primária da renda dos gerentes, do seu poder e
de seus "status";

b) a associação dos gerentes com suas firmas é de natureza de longo
prazo.

Independentemente dos enfoques diferenciados do real objetivo da
firma, é de capital importância que se analise o comportamento de variáveis
dominantes como receita, eust« e lucro, tanto em regime de livre
concorrência como de monop6lio.

(3) CHAMBERLAIN, T. 1990; Capital Structure and the Long-run survival of the
firm: Theory and evidence. JournB' of Po.' KeynesíBn Economy. Vol. 12(3):
404;324, Spring.
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111.2.2 MERCADO COMPETITIVO

Na análise da literatura sobre os conceitos básicos da teoria
marginalista, destacamos, especialmente, a terminologia e representação
gráfica utilizada por Pindyck<291, pelo fato de explicitar com maior nitidez os
deslocamentos do excedente do consumidor e do produtor nas situações de
mercado competitivo e em monopólio.

Partindo da premissa de que o lucro é a diferença entre a receita total
e o custo total, é fundamental que se examine a performance dessas variáveis
para que se torne possível a análise do nível de produção que maximiza o
lucro.

o lucro da empresa é a diferença entre a receita [R(q)] e o custo
[C(q)], explicitando que esses elementos dependem da quantidade

produzida "q"
1r(q) =R(q) -C(q)

A regra para que o lucro seja maximizado é quando o nível de
produção corresponde ao ponto em que o custo marginal é igual a receita
marginal, independentemente se o mercado é competitivo ou não.

Algebricamente demonstra-se que o lucro é maximizado no ponto em
que um incremento adicional de produção leva a um lucro imutável, isto é :
~1r/ ôq =0

Portanto: ~1r _~ ~C =O---~-
~ ~ ~

Onde:

M- =MR = Receita Marginalõq

~C
= MC = Custo Marginal

&J

Conclui-se que o lucro é maximizado quando

MR(q)=MC(q)

(29) PINDYCK, Robert S. and RUBINFELD, L.Daniel. Microeconomics. Second
Edition, Macmillan Publishing Company, 1992.
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Quando uma empresa atua em um mercado perfeitamente competitivo,
sua decisão de variar a produção não afeta o preço do mercado. Como
resultado, a receita total aumenta por um valor igual ao preço.

Como decorrência, a curva de demanda de uma firma individual em um
mercado competitivo é tanto a sua curva de receita média (AR) como sua
curva de receita marginal (MR).

Ao longo da curva de demanda, a receita marginal e o preço são
iguais.

Tendo em vista que, MR =P e a curva de demanda de uma
firma em mercado competitivo é horizontal, a regra de maximização do lucro
pode ser simplificada para custo marginal igual ao preço, conforme se
verifica pelo gráfico abaixo, em seu ponto A.

Esta regra é para estabelecer o nível de produção e não o preço uma
vez que na concorrência perfeita a firma toma o preço como fixo.

20

PREÇO
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No curto prazo a empresa em mercado competitivo maximiza seu lucro
escolhendo o nível de produção q* para o qual seu custo marginal Me é igual
ao preço P (ou receita marginal MR). O lucro da firma é medido pelo
retângulo ABCD. Qualquer nível inferior de produção q1, ou superior q2,
levará a uma redução do lucro.
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Ainda com relação ao regime de concorrência perfeita cabe destacar
que WILLlAN J. BAUMOL E OUTROS(25) introduziram o conceito de mercados
contestáveis no sentido de que mesmo quando somente uma firma está no
mercado, essa firma poderá atuar como se o mercado fosse competitivo. Esta é
uma teoria desenvolvida em épocas recentes e preconiza que a competição
entre firmas dentro de um mercado é menos importante que a competição
para um mercado.

A eficiência de um mercado competitivo

Os efeitos sobre o bem estar decorrentes de uma Política
Governamental, podem ser estudados a partir dos conceitos de excedente do
produtor e do consumidor. Da mesma forma podem ser utilizados para
demonstrar a eficiência de um mercado competitivo pois o preço e a
quantidade de equilibrio em um mercado competitivo maximiza o agregado
econômico bem estar dos produtores e dos consumidores.

O excedente do consumidor mede o benefício líquido agregado que os
consumidores obtém como resultante de um mercado competitivo, ou seja, o
benefício total que o consumidor recebe em relação ao preço que ele estaria
disposto a pagar pelo bem.

O excedente do produtor mede o benefício líquido agregado para os
produtores.

Na figura seguinte, à esquerda, se o preço é regulado para ser igual a
PI, corresponndendo à quantidade Q1, haverá uma perda de peso morto

(deadweight loss) equivalente aos triângulos B e C.- A produção é reduzida de
00 para Ql e os consumidores e produtores, considerando o excedente total
agregado, estarão em situação menos favorável.

O gráfico à direita evidencia que a um preço mais elevado P2,os
produtores gostariam de aumentar a quantidade produzida, no caso q2.

Admitindo que os produtores geram apenas a quantidade que os
consumidores estariam dispostos a comprar, no caso q3, resultaria novamente
em uma perda líquida do total do excedente agregado.

Nesta situação, o retângulo A representa a transferência de excedente
dos consumidores para os produtores, remanescendo os triângulos B e C como
peso morto.

(25) In PINDYCH. 1992. p.279.
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Os gráficos acima demonstram como o controle de preços pode criar
uma perda de peso-morto "deadweight loss".

Quando o governo determina que os produtores fixem um preço abaixo
do preço de equilíbrio do mercado, a eficiência econômica (o agregado bem
estar dos consumidores e dos produtores tomados em conjunto) é reduzida.
Não significa, necessariamente, que seja uma má política, pois muitas vezes
atinge outros objetivos que os formuladores de política consideram como
importantes.

111.2.3 MONOPÓLIO

As decisões das firmas sobre o nível de produção, de investimentos e
de preços, dependem da estrutura de mercado e do comportamento dos
competidores.

No monopólio, a curva de demanda do mercado reflete o preço que o
monopolista recebe pela quantidade que oferece para venda.

O monopolista pode tirar vantagens do seu controle sobre os preços e
a estratégia de fixação da quantidade e do preço, que enseja a maximização do
lucro, difere daquela prevalente em um mercado de concorrência perfeita.

O monopolista que detém o poder de mercado, ou seja, que possui a
habilidade de afetar o preço de um bem, quando decide aumentar o preço do
produto, não necessita preocupar-se com a atitude dos competidores, pois ele
é o mercado e tem completo controle sobre o montante de produção ofertado.
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Para maximizar o lucro o monopolista necessita, inicialmente,
determinar as características da demanda do mercado, bem como seus custos.

A receita média do monopolista, representada pela receita por
unidade vendida, é justamente a curva de demanda do mercado.

A receita marginal é o incremento na receita total que resulta da
variação de uma unidade de produção. .

Quando a receita marginal é positiva, a receita total está aumentando
com a variação da quantidade. Em contrapartida, quando a receita marginal é
negativa a receita total é decrescente. Para maximizar o lucro a firma deve
estabelecer seu nível de produção no ponto em que a receita marginal é igual
ao custo marginal. Esta é a solução que se aplica ao monopolista.

o gráfico a seguir evidencia a posição de maximização do lucro do
monopolista.

PREÇO
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de lucro devid
a baixa Produção : ~~ •••• _ ••• .--
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preço elevado (Pl):

~

~ D.AR
: Perda de Lucro
: deviCb à elevada
: Produção (Q2) e
: Venda a um
I baixo preço (P2 )

MR
Q* QUANTIDADE
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A quantidade O'" é o nível de produção no qual a receita marginal MR
é igual ao custo marginal Me. Se a firma monopolista produz uma quantidade
menor 01, ela sacrifica uma parcela do lucro pois a receita extra que poderia
receber advinda da produção e venda de unidades adicionais entre 01 e 02
excede o custo de produzí-Ias. Da mesma forma, expandindo o nível de
produção de 0* para 02 haveria urna redução do lucro porque o custo adicional
excederia a receita adicional.

Estes conceitos sobre maximização descritos neste item 111.2serão
utilizados no capítulo conclusivo desta dissertação para evidenciar a validade
da aplicação da metodologia dos custos marginais na empresa de energia,
de forma a obter a maximização do benefício líquido para a sociedade e a auto-
sustentação da empresa no seu horizonte econômico.
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IV. DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS MARGINAIS
DO SISTEMA ELÉTRICO CaPE L

As formulações apresentadas neste período tem como objetivo a
avaliação e mensuração dos custos marginais inerentes ao sistema eletrico da
empresa a partir da análise da tipologia de carga dos consumidores em seus
vários níveis de tensão.

A metodolcqia"i aplicada tem como premissa a otimização do sistema
elétrico e abrange a determinação dos custos marginais de geração, transmissão,
distribuição e dos clientes da COPEL.

IV.1 TlPOLOGIA DE CARGA

IV.1.1 INTRODUÇÃO

A quantidade de energia utilizada pelos consumidores sempre foi
identificada com precisão pelo setor elétrico devido à exigência advinda da
necessidade de emissão do respectivo faturamento. As concessionárias de
energia elétrica, porém, nem sempre dispõem do mesmo nível de informações com
relação à utilização da energia durante o ciclo de carga diário.

O comportamento da demanda de energia ao longo das horas do dia é,
entretanto, essencial para subsidiar:

• estudos de planejamento e dimensionamento do sistema elétrico

• previsões de investimentos;

• ações comerciais da empresa;

• estudos do mercado; e

• estudos tarifários dentro de uma estrutura que vise a utilização
racional do sistema elétrico.

Pode-se afirmar que o conhecimento da configuração da demanda. ao
10nQo do ciclo de carga diario, nos diversos segmentos do mercado, é condição
básica para otimização técnica e econômica do sistema elétrico, e exige a
estruturação, pelas concessionárias, de sistemas de avaliação da demanda.

(*) A metodologia utilizada foi desenvolvida pelo DNAElE - Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, em convênio com a EDF - Electricité de France e Banco Mundial. As informações obtidas da
COPEL envolveram as áreas de engenharia, operações e financeira.
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IV.l.2 COMPONENTES DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DEMANDA

Um sistema de avaliação de demanda é constitu ído pelos seguintes
subsistemas:

• obtenção de dados
• análise de dados
• interpretação e acompanhamento

IV.1.2.1 SUBSISTEMA DE OBTENÇÃO DE DADOS

A coleta de dados é resultado de uma campanha de medidasri que
caracteriza-se como um procedimento de longa duração e consiste na instalação
de equipamentos de medição em pontos do sistema elétrico a serem monitorados.

Compreende as seguintes fases:

• Determinação das amostras

A teoria estatística é relativamente farta em literatura sobre
amostragem.

Para estimar a amostra adequada à campanha de medidas da
COPEl, adotou-se a mesma metodologia já utilizada a nível nacional
e divulgada pelo ONAEE.(12)

Ponderando-se os diversos fatores que influenciam os tamanhos das
amostras, quais sejam: coeficientes de variação dos estratos e erros
relativos, calcula-se o tamanho das amostras, levando-se em
consideração, contudo, a limitação do número de equipamentos de
medição disponíveis.

• Equipamentos de medição

Os equipamentos apropriados para coleta de dados de demanda
são os registradores digitais programáveis do tipo utilizado na
tarifação horo-sazonal, denominados ROTO, ROMT e REP. Esses
equipamentos tem capacidade de armazenamento de dados por
períodos de tempo relativamente longos (tipicamente um mês),
podendo sua memória ser lida através de uma unidade de gravação e
coleta de informações. Após processamento, essas informações
constituem o meio adequado de entrada de dados para os sistemas
computacionais utilizados na análise de dados.

(*) A campanha de medidas é desenvolvida pela área comercial de distribuição da entidade.

(12)DNAEE. Experiência Piloto da Tarifação Amarela. Caracterização de Carga: Relatório Rnal. 1989.
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A campanha de medidas compreende, ainda, uma pesquisa de
hábitos de uso dos consumidores que, através de questionário
apropriado, procura levantar .os dados referentes aos diversos
aspectos capazes de influenciar no comportamento da curva de
carga.

• Recuperação de medidas

Quando o universo de consumidores que se pretende analisar já
possui medição adequada para o sistema de coleta de dados, como é
o caso dos atuais consumidores horossazonais, (clientes A3A + A4
horo-sazonais - gráfico IV.4) a tarefa de coleta de dados fica
extremamente simplificada, exigindo apenas seu acompanhamento.

IV.1.2.2 SUBSISTEMA DE ANÁLISE DE DADOS

A análise de informações dos consumidores dispõe, atualmente, de
técnicas de análise multivariadas, procurando relacionar a atuação conjunta de
variáveis ou fatores com o comportamento dos consumidores.

A determinação das tipologias de curvas de carga evidencia a
importância do conhecimento da população, isto é, quantos são os subgrupos,
quais são e como são. Essas informações adicionais, obtidas pelas modernas
técnicas de análise de dados, geram informações de grande importância para o
aprimoramento do planejamento, operação do sistema elétrico e estratégias
mercadológicas. .

O subsistema responsável pelo tratamento estatístico dos dados de
curva de carga dos consumidores, gerando, a partir deles, as tipologias de carga,
utiliza basicamente dois programas computacionais: Ana e Clara.(·)

• Programa Computacional Ana(10)

O primeiro programa é uma adaptação do programa Nudyc da
Electricité de France, sendo um método de classificação não
hierárquica, baseado no métodos das nuvens dinâmicas. Esse
método pode ser descrito sucintamente nos seguintes passos:

1. Seleciona-se ao acaso "K" núcleos de tamanhos diversos do
conjunto de consumidores (elementos das curvas de carga);

2. Calcula-se a distância de cada elemento a todos os núcleos;

(.) Os programas computacionais Ana e Clara foram fornecidos pelo DNAEE e aplicados pela
área de informática da COPEL.

(10)DNAEE. Nova Tarifa de Energia Elétrica • M~todologla e Aplicação. 1985. p.10S-107.
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3. Aloca-se todos os elementos aos "K" núcleos selecionados. Um
elemento será alocado a um determinado núcleo se a sua
distância a esse núcleo for inferior a distância entre ele e
qualquer outro núcleo. Obtém-se assim "K" classes;

4. Redefine-se os "K" núcleos através de uma função de otimização;

5. Repete-se os passos (2) e (3) até se obter uma segunda partição.

6. Aplica-se um critério de convergência, que verifica a variância da
partição, continuando o processo até que essa variância não se
reduza mais.

7. Inicia-se um segundo experimento através da seleção de um novo
conjunto de núcleos iniciais.

8. São realizados vários experimentos, identificando-se como
formas fortes, o conjunto de curvas de carga que permaneceram
agrupadas em todos os experimentos.

• Programa Computacional Clara(lO)

o programa Clara é uma adaptação do pro~rama Descr2 da
Electricité de France, sendo um método de classificação hierárquico,
através do qual, nos estudos de curva de carga, são agrupadas,
inicialmente, numa partição de "n" classes as diversas formas fortes
geradas pelo programa Ana. São realizados agrupamentos
sucessivos e a cada reagrupamento efetuado unem-se as curvas de
carga mais próximas, permitindo a obtenção de um menor número de
curvas típicas.

IV.1.2.3 RESULTADOS OBTIDOS

Através da recuperação de medidas existentes na COPEL, para os
consumidores da tarifa horo-sazonal e dados de leitura de barras de carga das
subestações AT/MT (alta tensão/média tensão), foi possível levantar as tipologias
dos consumidores dos subgrupos horossazonais, bem como da transformação
AT/MT.

A1
A2
A3
A2.A
A4

(230 kV ou mais)
(138 kV a 88 kV)
(69 kV)
(44 kV a 30 kV)
(25 kV a 2,3 kV)

(lO)DNAEE. 1985.
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As tipologias médias desses subgrupos, bem como os tipos mais
característicos, constam nos gráficos a seguir, junto com as tabelas das
demandas médias horárias em MWh/h. Para obtenção dessas tipologias, foram
usadas as seguintes amostras:

SUBGRUPOS N!! DE OBSERVAÇÕES

A1 1 consumidor (único)

A2 1 consumidor (único)

A3 13 consumidores

A3A + A4 212 consumidores

subestações AT/MT 73 subestações

A tipologia de carga do sistema (carga própria) corresponde à curva de
carga do sistema caracterizada em uma data coincidente ou próxima da ponta
máxima do sistema COPEL (Gráfico IV.1).

As tipologias apresentadas para os subgrupos tarifários A 1 e A2, não
apresentam desdobramentos em tipos por corresponderem a apenas 1 consumidor
(Gráfico IV.2) Para o nível de tensão A3 e A3A + A4 há subdivisões em tipos.
(Gráficos IV.3 e IV.4).

Para tipologia de carga BT -Baixa Tensão (residencial, não residencial e
iluminação pública) foi adotada a tipologia do sistema nacional,(12) tendo em
vista que a medição deveria ser em data próxima do dia da ponta máxima, e para
tal haveria que aguardar mais um ano (Gráficos IV.S e IV.S).

A identificação dos consumidores agrupados em cada um dos tipos é
obtida através da listagem de saída do programa Clara mencionado no item
IV.l.2.2.

Os clientes dos grupos A3A + A4 horo-sazonal (Gráfico IV.4) já são
consumidores aos quais se aplicam as tarifas horo-sazonais e cujos dados de
demanda e consumo são disponíveis na empresa.

As modelagens apresentadas são bastante adequadas, a menos das
referentes à tipologia de BT - Baixa Tensão (residencial, não residencial e
iluminação pública), que por sua importância em termos de influência no consumo
e ponta, exigem um aperfeiçoamento que só será possível a partir de uma
proxima campanha de medidas.

(12) DNAEE. Experiência Piloto da TarlfaçãoAmare/a. 1989.
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SISTEMA/MERCADO/DIFERENÇAS
Estimativa da Tlpologia de Cargas

2000,-----------------------------------------------------~

500+-----------------------------------------------------~

5 7 11 13
HORA

2315 17 19 219

-- Req. Si.tema COPEL ••••• Demanda do Mercado - Perda. li Diferença.

ESTIMATIVA DA TIPOLOGIA DE CARGA
REQUISITOS DO --DEMANDA DO-- ERROS + PERDAS
SISTEMA COPEL --MERCADO-- + DIFERENCAS

HORA MW/MWmed MWh/h MW/MWmed MWh/h MW/MWmed MWh/h
1 0.7895 1,025.00 0.8426 928.90 0.4905 96.10
2 0.7510 975.00 0.7929 874.10 0.5150 100.90
3 0.7302 948.00 0.7685 847.13 0.5148 100.87
4 0.7256 942.00 0.7578 835.40 0.5441 106.60
5 0.7333 952.00 0.7697 848.53 0.5281 103.47
6 0.7625 990.00 0.8028 884.96 0.5361 105.04
7 0.8727 1,133.00 0.8585 946.42 0.9523 186.58
8 0.9759 1,267.00 0.9327 1,028.16 1.2190 238.84
9 1.0737 1,394.00 1.0119 1,115.43 1.4218 278.57
10 1.1107 1,442.00 1.0570 1,165.25 1.4125 276.75
11 1.1199 1,454.00 1.0602 1,168.76 1.4559 285.24
12 1.0629 1,380.00 1.0513 1,158.91 1.1285 221.09
13 0.9905 1,286.00 0.9822 1,082.79 1.0372 203.21
14 1.0498 1,363.00 1.0001 1,102.47 1.3297 260.53
15 1.0837 1,407.00 1.0808 1,191.39 1.1005 215.61
16 1.0853 1,409.00 1.0824 1,193.22 1.1013 215.78
17 1.1461 1,488.00 1.1083 1,221.76 1.3589 266.24
18 1.2740 1,654.00 1.1812 1,302.13 1.7960 351.87
19 1.3379 1,737.00 1.2556 1,384.18 1.8008 352.82
20 1.2347 1,603.00 1.2781 1,408.92 0.9906 194.08
21 1.1538 1,498.00 1.1976 1,320.22 0.9074 177.78
22 1.0937 1,420.00 1.1463 1,263.60 0.7983 156.40
23 0.9821 1,275.00 1.0446 1,151.56 0.6300 123.44
24 0.8604 1,117.00 0.9367 1,032.60 0.4308 84.40

Demanda Max 1.3379 1,737.00 1.2781 1,408.92 1.8008 352.82
Demanda Med 1.0000 1,298.29 1.0000 1,102.37 1.0000 195.93
Consumo (KWh) 31,159.00 26,456.79 4,702.21

GRAFICAMENTE AS TRÊS CURVAS DE CARGA PODEM SER REPRESENTADAS
CONFORME ACIMA
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GRAFICO IV.2

CLIENTE A1
E~timatiYa eis Tip~ogia de Cargt\~

CLIENTE A2
Eotimativa da Tipotogia ele carga

.-

1 • J T , 1\ li 1~ I • I , • 11 \I " tt _ 21 ,.

HORA HORA

MW Médio == 25.34 MW Médio = 48.66

A3A + A4 CONVENCIONAL
EGtimativa da Tipologia ele Cftrga

-e
!!
~
~~
:li

I . I r • 11 \I " 11' • 21 ti

HORA

MW Médio = 175.93

ESTIMATIVA DA TIPOLOGIA DE CARGA : CLIENTES Al, A2 E A3A + A4 CONVENC.
--CLIENTE A 1-- --CLIENTE A2-- A3A + A4 CONVENC.

HORA MW/MWmed MWh/h MW/MWmed MWh/h MW/MWmed MWh/h
1 1.1130 28.20 0.9289 45.20 0.5031 88.51
2 1.3379 33.90 0.9248 45.00 0.5283 92.94
3 1.1603 29.40 0.9433 45.90 0.5281 92.91
4 1.1998 30.40 0.9474 46.10 0.5581 98.18
5 1.2787 32.40 0.9515 46.30 0.5417 95.30
6 1.1801 29.90 0.9741 47.40 0.5499 96.75
7 1.1209 28.40 0.9721 47.30 0.9768 171.85
8 1.4287 36.20 1.0605 51.60 1.2504 219.99
9 1.1130 28.20 1.0317 50.20 1.4584 256.58
lO 1.3261 33.60 1.0276 50.00 1.4489 254.91
11 1.2906 32.70 0.9988 48.60 1.4934 262.73
12 1.3537 34.30 1.0584 51.50 1.1575 203.64
13 1.1248 28.50 1.0810 52.60 1.0639 187.17
14 1.1524 29.20 1.0194 49.60 1.3640 239.97
15 1.2353 31.30 1.0255 49.90 1.4933 262.73
16 1.1406 28.90 1.0194 49.60 1.4287 251.35
17 1.2274 31. lO 1.0173 49.50 1.3939 245.23
18 0.8683 22.00 1.0235 49.80 1.2504 219.99
19 0.0789 2.00 0.9967 48.50 1.1575 203.64
20 0.0750 1.90 0.9639 46.90 1.0161 178.77
21 0.0710 1.80 0.9741 47.40 0.9308 163.75
22 0.7499 19.00 1.0070 49.00 0.8188 144.05
23 0.6433 16.30 1.0276 50.00 0.6462 113.69
24 0.7301 18.50 1.0255 49.90 0.4418 77.74

Demanda Max 1.4287 36.20 1.0810 52.60 1.4934 262.73
Demanda Med 1.0000 25.34 1.0000 48.66 1.0000 175.93
Consumo (KWh) 608.10 1167.80

Dividindo-seMWh/h pelaDemanda Média,obtemos MW/MW Médio,propor-
cionando a caracterizaçãoda tipologiade carga de cada cliente.
Exemplo:

HORA
CLIENTE Al CLIENTE A3A + A4 CONV.

MW/MW KWh/h
MEDIO

MW/MW KWh/h
MEDIO

DEMANDA MÉDIA 25.34 175.93

1. 1 1 28.20
32.70

0.50
1.49

88.51
262.7311 1.29
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GRAFICO IV.3

CLIENTES A3
Estirnativa da Til)oIogia ele Cargao

A3 TIPO 1
Ectimativft. da Tip~ogia de carga

1.' .•••...........•.••........................•......••...•.•.•••...

1 • , l' • 11 11 " 11 11 " ,.

HORA HORA

MW Médio = 103.91 MW Médio = 39.77

A3 TIPO 2
Ectimativft. ela TillolO(Jia de Carga

A3 TIPO 3
Ectimativa ela Til)oIogia de Carga

1 • , t • 11 " " n • 2' 21

li~ 't--~--~--~_~-~_----~i
~
:2

1 • • t • 11 UI li " • 2' ,.

HORA HORA

MW Médio = 36.84 MW Médio = 27.30

ESTIMATIVA DA TIPOLOGIA DE CARGA CLIENTES A3
--CLIENTES A3-- --A3 TIPO 1-- --A3 TIPO 3-- --A3 TIPO 2--

HORA MW/M\.lmed MWh/h MW/M\.lmed MWh/h MW/M\.lmed MWh/h MW/MWmed MWh/h
1 1.0750 111.70 1.2598 50.10 0.9850 36.29 0.9261 25.28
2 0.9518 98.90 1.1459 45.57 1.0151 37.39 0.5841 15.95
3 0.9316 96.80 1.1649 46.32 0.9930 36.58 0.5081 13.87
4 0.9383 97.50 1.1868 47.20 1.0141 37.35 0.4751 12.97
5 0.9893 102.80 1.2848 51.09 1.0220 37.65 0.5141 14.04
6 1.0240 106.40 1.2008 47.75 1.0120 37.28 0.7841 21.41
7 1.0606 110.20 1.1589 46.08 1.0100 37.21 0.9842 26.87
8 1.1087 115.20 1.1049 43.94 1.0290 37.91 1.2222 33.37
9 1.1144 115.80 1.0789 42.90 1.0211 37.61 1.2912 35.25
10 1.0933 113.60 1.0549 41.95 1.0261 37.80 1.2402 33.86
11 1.0557 109.70 0.9759 38.81 1.0141 37.35 1.2292 33.56
12 1.0846 112.70 1.1309 44.97 0.9661 35.59 1.1782 32.17
13 1.1058 114.90 1.1559 45.96 1.0070 37.10 1.1662 31.84
14 1.1087 115.20 1.1229 44.65 0.9620 35.44 1.2862 35.11
15 1.1655 121.10 1.1667 46.40 0.9860 36.32 1.4042 38.34
16 1.1741 122.00 1.1788 46.88 1.0220 37.65 1.3712 37.44
17 1.0836 112.60 1.0669 42.43 1.0240 37.72 1.1892 32.47
18 0.9778 101.60 0.8949 35.59 1.0220 37.65 1.0402 28.40
19 0.6612 68.70 0.3350 13.32 0.9680 35.66 0.7221 19.71 /'
20 0.6640 69.00 0.3669 14.59 0.9600 35.36 0.6991 19.09 '.-'
21 0.6833 71.00 0.4129 16.42 0.9721 35.81 0.6861 18.73
22 0.9095 94.50 0.7399 29.42 1.0040 36.99 1.0282 28.07
23 0.9787 101.70 0.8829 35.11 0.9860 36.32 1.1092 30.28
24 1.0606 110.20 0.9289 36.94 0.9790 36.06 1.3612 37.16

Demanda Max 1.1741 122.00 1.2848 51.09 1.0290 37.91 1.4042 38.34 '":'.,

Demanda Med 1.0000 103.91 1.0000 39.77 1.0000 36.84 1.0000 27.30 i\~.

Consuno (KWh) 2,493.80 954.38 884.07 655.21
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SAAFICO IV.4

A3A + A4 H8
Ectimo.tivo. do. Tipologio. de CargM

A3A + A4 H8 TIPO 1
Estil"llativa da Tipologie. de Carga

1., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.:1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'1'···············,..········ _ ~ .._ .-

1 • • , • 11 lt 11 n li n ,.

t.' .

I , , , • 11 lt " n .• 11 211

HORA HORA

MW Médio = 204.96 MW Médio = 164.29

A3A + A4 HS TIPO 2
Ectimativa da Tipologia de carga

A3A + A4 HS TIPO 3
Estinlfttiva ela Tipologia ele CtLrga

1 • li , I 11 li " 11 .• 21 ,. t • li ., • 11 li " n ,. 21 H

HORA HORA

MW Médio = 15.8 MW Médio = 24.87

ESTIMATIVA DA TIPOLOGIA DE CARGA : CLIENTES A3A + A4 HS
--A3A + A4 HS-- A3A+A4HS TIPO 1 A3A+A4HS TIPO 2 A3A+A4HS TIPO 3

HORA MW/MWmed MWh/h MW/MWlned MWh/h MW/Mwmed MWh/h MW/MWmed MWh/h
1 0.9636 197.51 0.9961 163.65 0.4262 6.73 1.0907 27.13
2 0.9205 188.67 0.9414 154.66 0.3638 5.75 1.1362 28.26
3 0.9059 185.68 0.9196 151.09 0.3208 5.07 1.1870 29.52
4 0.9016 184.80 0.9111 149.70 0.3288 5.19 1.2025 29.91
5 0.9042 185.33 0.9039 148.51 0.3450 5.45 1.2615 31.37
6 0.9051 185.52 0.9101 149.53 0.3780 5.97 1.2070 30.02
7 0.8729 178.91 0.8749 143.75 0.4530 7.16 1.1260 28.00
8 0.9263 189.96 0.9164 150.56 0.6547 10.34 1.1645 28.96
9 1.0402 213.21 0.9751 160.20 1.3812 21.82 1.2540 31.19
10 1.1464 234.97 1.0543 173.21 1.7985 28.42 1.3412 33.36
11 1.1396 233.57 1.0535 173.09 1.8370 29.02 1.2650 31.46
12 1.1408 233.82 1.0533 173.04 1.7740 28.03 1.3167 32.75
13 1.0653 218.36 1.0265 168.65 1.4285 22.57 1.0910 27.13
14 1.0278 210.67 1.0008 164.43 1.3817 21.83 0.9817 24.42
15 1.1029 226.07 1.0315 169.47 1.7142 27.08 1.1864 29.51
16 1.1275 231.10 1.0488 172.31 1.8425 29.11 1.1937 29.69
17 1.1097 227.45 1.0548 173.29 1.7590 27.79 1.0602 26.37
18 1.1139 228.30 1.0822 177.80 1.7195 27.17 0.9382 23.33
19 1.0220 209.48 1.0632 174.69 1.1790 18.63 0.6502 16.17
20 0.8870 181.81 1.0080 165.62 0.7010 11.08 0.2057 5.12
21 0.8991 184.28 1.0343 169.93 0.6043 9.55 0.1935 4.81
22 0.9275 190.11 1.0662 175.18 0.5647 8.92 0.2415 6.01
23 0.9680 198.42 1.0463 171.90 0.5678 8.97 0.7057 17.55
24 0.9819 201.26 1.0278 168.86 0.4767 7.53 1.0000 24.87

Demanda Max 1.1464 234.97 1.0822 177.80 1.8425 29.11 1.3412 33.36 ,
,.JDemanda Med 1.0000 204.96 1.0000 164.29 1.0000 15.80 1.0000 24.87

ConsllllO(KWh) 4919.15 3943.07 379.18 596.90
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GRAFICO IV.5

RESIDENCIAL
Eotimativa da Tipologia de CargaG

RESIDENCIAL TIPO 1
EGtimativa da Tlpologia cle carga

, , • 11 l' " n " t1 U

2.' .....••..••••••••...•••..•••••.•••.....••.......••••.•...........

HOI'lA HORA

MW Médio = 298.55 MW Médio = 53.37

RESIDENCIAL TIPO 2
EGtimftti'w'(\ da Tipotogia ele Cargft

RESIDENCIAL TIPO 3
EGtimativa da TipQ&ogia de Cl!\rga

I.' .

, .

1 • , , • 11 la " n _ 21 :ti 1 I , , 11 " " 11 • 21 n
HOI'lA HOI'lA

MW Médio = 109.28 MW Médio = 135.90

ESTIMATIVA DA TIPOLOGIA DE CARGA : BAIXA TENSAO : RESIDENCIAL + RURAL
--RESIDENCIAL-- -RESID.TIPO 1- -RESID.TIPO 2- -RESID.TIPO 3-

HORA MW/MWmed MWh/h MW/MWmed MWh/h MW/MWmed MWh/h MW/MWmed MWh/h
1 0.7409 221.18 0.6562 35.02 0.7140 78.03 0.7957 108.14
2 0.6147 183.53 0.5144 27.45 0.5662 61.87 0.6932 94.20
3 0.5553 165.79 0.4293 22.91 0.5119 55.95 0.6397 86.93
4 0.4952 147.83 0.3734 19.93 0.4386 47.94 0.5884 79.97
5 0.5030 150.18 0.3805 20.31 0.4345 47.48 0.6062 82.39
6 0.6963 207.89 0.5349 28.55 0.6931 75.75 0.7623 103.59
7 0.7343 219.23 0.5751 30.69 0.6913 75.55 0.8314 112.98
8 0.6842 204.27 0.4782 25.52 0.6240 68.19 0.8135 110.56
9 0.7351 219.45 0.5388 28.76 0.6889 75.29 0.8492 115.41
10 0.7722 230.54 0.5956 31.78 0.7211 78.81 0.8826 119.95
11 0.7884 235.38 0.5798 30.94 0.7509 82.06 0.9004 122.37
12 0.8972 267.86 0.7452 39.77 0.8815 96.33 0.9695 131.76
13 0.8600 256.75 0.6885 36.75 0.8296 90.66 0.9517 129.34
14 0.7906 236.04 0.5759 30.73 0.7146 78.09 0.9361 127.22
15 0.8283 247.29 0.6562 35.02 0.8004 87.47 0.9183 124.80
16 0.8653 258.33 0.7366 39.31 0.8207 89.68 0.9517 129.34
17 0.9583 286.12 0.8579 45.78 0.9297 101.60 1.0208 138.73
18 1.2139 362.41 1.3574 72.44 1.1234 122.77 1.2303 167.20
19 1.7981 536.82 2.2058 117.72 1.9614 214.34 1.5067 204.76
20 2.1427 639.71 2.8282 150.93 2.3189 253.1.2 1.7318 235.36
21 1.9240 574.43 2.5453 135.84 2.0537 224.44 1.5758 214.15
22 1.7587 525.07 2.2625 120.75 1.8898 206.53 1.4554 197.80
23 1.4709 439.14 1.7528 93.54 1.5686 171.42 1.2816 174.17
24 1.1724 350.03 1.1313 60.37 1.2730 139.12 1.1077 150.54

Demanda Max 2.1400 639.71 2.8300 150.93 2.3200 253.i.2 1~7300 235.36
Demanda Med 1.0000 298.55 1.0000 53.37 1.0000 109.28 1.0000 135.90
Consl.II1O (KWh) 7165.28 1280.83 2622.77 3261.68
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WFICO IV.6

NAo RESIDENCIAL
e~timativft da Tipoiogia ele Cl!U'gft~

ILUMINAÇAo PÚBLICA
EGtimativa da Tipologie. ele Carge.

1 • I , • 11 " ~ rt li 11 2.

HORA HORA

MW Médio = 157.11 MW Médio = 57.88

ESTIMATIVA DA TIPOLOGIA DE CARGA: NAO RESIDENCIAL
ILUM. PUBLICA

NAO RESIDENCIAL ILUMINACAO PUBLICA
HORA MW/M\lme MWh/h MW/Mwmed MWh/h

1 0.6311 99.15 1.8750 108.53
2 0.6047 95.00 1.8750 108.53
3 0.6042 94.93 1.8750 108.53
4 0.6047 95.00 1.8750 108.53
5 0.6400 100.55 1.8750 108.53
6 0.7562 118.82 1.1250 65.12
7 0.9078 142.63 0.3750 21.71
8 1.1663 183.24
9 1.2779 200.77
10 1.3571 213.21
11 1.3485 211.88
12 1.4056 220.84
13 1.2255 192.54
14 1.2153 190.94
15 1.3996 219.90
16 1.3881 218.10
17 1.3669 214.75 0.3750 21.71
18 1.2587 197.76 1.5000 86.83
19 1.1190 175.82 1.8750 108.53
20 0.9909 155.68 1.8750 108.53
21 0.9040 142.03 1.8750 108.53
22 0.6715 105.50 1.8750 108.53
23 0.6029 94.73 1.8750 108.53
24 0.5536 86.97 1.8750 108.53

Demanda Max 1.41 220.84 1.88 108.53
Demanda Med 24.00 157.11 1.00 57.88
ConsllllO (KWh) 3770.74 1389.20
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8E ATIMT
Estimativa da Tip~OQil!\ de CargaG

8E ATIMTTIPO 1
Eotimativa ela Tipologia de carga

i'~,., .

1 , ~ , • 11 " 1~ 11 _ 2' ,. 1 • , l • 11 11 li 1'J • 21 2J

HORAHORA

MW Médio = 1,120.39 MW Médio = 556.16

8E ATIMT TIPO 2
Ectil''Ilfttiv8. clft Tip~ogil!l de Carga

8E ATIMTTIPO 3
Ectimativft da Tip~ogia ele Carga

I.' ••••..••••••.•••••••...•..••••••••.•••....••... u .

t.' . u·························· .

1 , S T • 11 li " 1f • 2' ,. 1 • , t • 11 li " n _ U H

HORAHORA

MW Médio = 265.31 MW Médio = 298.81

ESTIMATIVA DA TIPOLOGIA DE CARGA : SE AT/MT
--SE AT/MT-- SE AT/MT TIPO 1 SE AT/MT TIPO 2 SE AT/MT TIPO 3

HORA MW/MWlned MWh/h MW/Mwmed MWh/h MW/MWmed MWh/h MW/MWlned MWh/h
1 0.7498 840.08 0.6970 387_63 0.7371 195_55 -0.8361 249.83
2 0.7360 824.62 0.6809 378.66 0.7151 189.73 0.8420 251.59
3 0.7260 813.41 0.6711 373.24 0.7030 186.52 0.8361 249.83
4 0.7212 808.04 0.6640 369.28 0.7000 185.72 0.8302 248.06
5 0.7285 816.22 0.6749 375.33 0.7061 187.32 0.8361 249.83
6 0.7783 872.01 0.7172 398.89 0.7681 203.78 0.8690 259.67
7 0.8954 1003.21 0.8811 490.01 0.8900 236.12 0.9231 275.82
8 1.0218 1144.83 1.0929 607.82 0.9810 260.27 1.0269 306.86
9 1.0934 1225.05 1.2012 668.08 1.0400 275.93 1.0839 323.89
10 1.1209 1255.86 1.2290 683.51 1.0781 286.03 1.0890 325.40
11 1.0974 1229.53 1.1960 665.16 1.0560 280.15 1.0730 320.61
12 0.9626 1078.50 0.9789 544.43 0.9460 250.97 0.9788 292.47
13 0.9648 1080.97 0.9740 541.72 0.9321 247.29 1.0231 305.72
14 1.0723 1201.41 1.1900 661.83 1.0040 266.37 1.0831 323.64
15 1.0684 1197.04 1.1540 641.81 1.0131 268.77 1.0882 325.15
16 1.1076 1240.96 1.1892 661.41 1.0660 282.83 1.1029 329.57
17 1.1940 1337.76 1.2200 678.51 1.2020 318.90 1.1481 343.07
18 1.4315 1603.86 1.3757 765.25 1.5660 415.47 1.2119 362.12
19 1.3651 1529.47 1.3291 739.18 1.4891 395.06 1.1460 342.44
20 1.2824 1436.81 1.2582 699.77 1.3811 366.41 1.1029 329.57
21 1.1509 1289.48 1.1071 615.74 1.2240 324.73 1.0468 312.79
22 1.0422 1167.69 0.9662 537.34 1.0971 291.06 1.0130 302.69
23 0.8961 1004.00 0.8331 463.32 0.9101 241.46 0.9378 280.23
24 0.7930 888.48 0.7191 399.93 0.7951 210.94 0.8720 260.55

Demanda Max 1.4315 1603.86 1.3759 765.25 1.5660 415.47 1.2119 362.12
Demanda Med 1.0000 1120.39 1.0000 556.16 1.0000 265.31 1.0000 298.81
ConslJllO(KWh) 26889.30 13347.85 6367.39 7171.38
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IV.2 CUSTO MARGINAL DE GERAÇÃO(*)

É avaliado para o período do 6 o ao 100 ano, do Plano Decenal de
Geração e contempla as usinas hidroelétricas a serem iniciadas ou
concluídas até o ano 2002.

IV.2.1 PLANO DE EXPANSÃO

o plano de expansão utilizado passa, anualmente, por um processo
de ajustamento aos requerimentos da Demanda e prevê os seguintes
aproveitamentos hidroelétricos:

POTÊNCIA ND PROGRAMADO
USINA INSTALADA DE UNIDADES

MW

SEGREDO (**) 1.260 4

DESVIO JORDÃO

SAL TO CAXIAS 1.000 4

MAUÁ 472 2

CEBOLÁO 194 2

S.JERÔNIMO 444 2

(*) A metodologia utilizada para a avaliação do custo marginal de geração própria
da COPEL é a adotada pelo Projeto M-l - Custo Marginal de Geração, elaborado pela
ELETROBRÁS. .•

(**) Concluida em 1993.
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A Usina de Salto Caxias (1.000 MW), que será a próxima unidade
de geração a ser iniciada e concluida pela COPEL no período 1993/2002,
apresenta o cronograma de investimen'tos indicado na planilha abaixo:

USINA: SAL TO CAXIAS

Operação da 1!! Unidade: OUT/99

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS

DATA US$ MILHÕES

90/91 o
92 2,06
93 40,58
94 93,07
95 148,80
96 178,72
97 219,28
98 199,04
99 60,15

2000 7,07

TOTAL 949,17
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IV.2.2 METODOLOGIA

• Energia Garantida

A previsão de oferta de energia é obtida admitindo-se 5% de
risco de déficit a nível de Sistema Interligado. Para isso, utiliza-
se o Modelo de Simulação a Subsistemas Equivalentes (MSSE)
desenvolvido pela Eletrobrás. Realizam-se simulações
dinâmicas probabilísticas para o período que se estende do 6º
ao 10º ano do Plano Decenal e atribuiu-se valores de
energia garantida às usinas da COPEL com base em critério de
rateio(*) .

• Custo do Déficit

Adota-se uma função linear de custo de déficit de energia em
que o custo unitário é o chamado custo do déficit implícito de
energia. Tal custo unitário de déficit (US$/MWh) deve ser obtido
tentativamente de forma que se igualem o custo marginal de
expansão de energia e o valor médio do custo marginal de
operação.

O custo do déficit implícito é um parâmetro característico da
estratégia de expansão adotada a nível de sistema interligado,
não fazendo sentido seu cálculo especificamente para a COPEL.
Este trabalho adotou o valor de custo do déficit implícito
calculado no âmbito da Eletrobrás em 1989, ou seja, US$
300/MWh.

• Custos de Investimento e Combustíveis

São utilizados os custos de investimento em obras de geração,
especificamente o custo da Usina Salto Caxias que será a
próxima hidrelétrica a entrar em operação até o ano 2002. Os
custos de combustíveis utilizados nas simulações, são aqueles
adotados pela ELETROBRAs, uma vez que são calculados a
nível de sistema interligado e não para uma concessionária
específica.

(*) Utiliza-se o critério provisório de rateio da energia garantida definido pelo "Relatório
GTPE 01/89 - Critérios Provisórios para Rateio da Energia e Potência Garantidas" - da
ELETROBRÁS.
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IV.2.3 CUSTO MARGINAL DE EXPANSÃO DA GERAÇÃO

o custo marginal de geração da COPEL para o período do 6º ao 1Qº
ano é calculado com base no Plano de Expansão indicado no item IV.2.1, e é
constituido pelas parcelas agregadas conforme expressão a seguir descrita:

CME = CMEI + CMEO + CMEC + CMED

onde:

CME - CUSTO MARGINAL DE EXPANSÃo DO PARQUE GERADOR DA COPEL, EM US$IMWH

As quatro parcelas do custo marginal de expansão de geração,
definidas pela expressão acima, admitem a seguinte interpretação:

CMS - CUSTO MARGINAL DE EXPANSÃO DECORRENTE DO INVESTIMENTO

Custo devido aos investimentos na expansão do parque
gerador ao longo do período considerado.

CMEO - CUSTO MARGINAL DE EXPANSÃO DECORRENTE DA OPERAÇÃO

Custo devido à operação e manutenção das usinas
incorporadas ao parque gerador ao longo do mesmo
período.

CMEC - CUSTO MARGINAL DE EXPANSÃO DECORRENTE DE GERAÇÃO TÉRMICA

Custo decorrente da variação no consumo de combustíveis.
devido à modificação do parque gerador no período . Este
valor é originário da ELETROBRAS e refere-se ao sistema
interligado, não justificando o seu cálculo para a
concessionária COPEL.

CMED - CUSTO MARGINAL DE EXPANSÃO DECORRENTE 00 DÉACIT

Custo devido à variação no valor esperado de déficit,
resultante da modificação do parque gerador no período.
Adotado o valor utilizado para o sistema interligado pois
não faz sentido o cálculo do custo marginal de déficit
específico para a COPEL.
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A desagregação dos custos anteriormente mencionados pode ser
representada conforme abaixo:

CMEI
CMEO
CMEC
CMED

CATEIICEO
COME/ICEO
CGTEIICEO
CDFE/ICEO

onde:

• CATE: CUSTO ANUAL TOTAL DEVIDO AO INVESTIMENTO DAS USINAS DA COPEL
CONSIDERADAS NA EXPANSÃO.

o valor aproveitável na formulação do custo marginal é o
custo anualizado, obtido mediante aplicação do fator de
recuperação de capital para:

Investimento
Inicial US$ 522,82 milhões

ao valor presente
de 949,17 milhões,
descontados a 10%
Caxias).

(correspondente
do investimento

(item IV.2.1)
a.a. - Salto

Vida Útil (t) 50 anos

Taxa de Mínima
Atratividade (i)

Custo Anualizado (A)

10 % ao ano(*)

522,88 (A/P, ~O%a.a. - 50 anos)

Custo Anualizado
da Usina de Caxias
a preços de 1990 (A) US$ milhões 52,73

(*) Adotou-se a taxa de desconto de 10% a.a. tendo em vista que esse valorcorresponde à
remuneração mínima (10 a 12%) estabelecida pela legislação aplicável ao setor elétrico até o ano de 1992.
A Lei Federal n° 8.631/93 extinguiu o regime de remuneração garantida, embora o setor tuilize como
base a taxa mínima de 10% a.a. sobre o investimento remunerável. Do ponto de vista conceitual a taxa de
atratívidade deveria ser compatível com o maior valor entre o "custo de oportunidade" e "custo de
captação de recursos" .
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• COME - CUSTO EQUIVALENTE ANUAUZADO DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE CUSTO DE
OPERAÇÃO E MANUTENçÃO EM FACE DA ENTRADA DAS NOVAS USINAS DA
COPEL

Custo de Operação e Manutenção

• COME de Salto Caxias: US$ 1,19 milhões/ano
(estimativa da COPEL)

• CGTE - CUSTO EQUIVALENTE ATUALIZADO DA PARCELA ATRIBUIDA À COPEL
DA VARIAÇÃO DA GERAÇÃO TÉRMICA A CADA ANO (US$ 7,60
MILHÕES/ANO)

• CDFE - CUSTO EQUIVALENTE ATUALIZADO DA PARCELA ATRIBUíDA A
COPEL, DA VARIAÇÃO DO DÉFICIT ESPERADO A CADA ANO (US$ 4,8
MILHÕES/ANO)

.ICEQ - ACRÉSCIMO EQUIVALENTE DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO AO
REQUISITO DE ENERGIA NO PERíODO, ATRIBUíDO ÀS USINAS DA
COPEL (223,62 MW/ANO)

o custo marginal de expansão de geração da COPEL para o período
do 62 ao 101! ano do Plano Decenal de Geração é o custo de atendimento de
uma carga incrementai unitária pelas novas fontes de geração incorporadas
ao parque gerador da empresa nesse período(*) .

(*) As fórmulas adotadas para o cálculo, a identificação das variáveis que compõe as
expressões algébricas e as planilhas de investimentos e custos estão detalhadas em "Caracterização e
Determinação de Custos Marginais da COPEL ,,(7).
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· IV.2.14 CÁLCULO DO CUSTO MARGINAL DE EXPANSÃO DA GERAÇÃO
DA COPEL

o resultado da aplicação da metodologia enunciada anteriormente é
apresentado a seguir sob a forma de custo matginal de expansão de
geração da COPEL e os valores agregados são assim constituídos:

Investimento Anual (CATE) em US$ milhões/ano 52,73

Oferta de Energia (ICEQ) em MW/ano 223,62

Custo Geração Térmica (CGTE) em US$ milhões/ano 7,60

Custo do Déficit Esperado (CDFE) - em US$ milhões/ano 4,80

Operação e Manutenção (COME) - em US$ milhões/ano 1,19

o custo marginal de expansão da geração da COPEL é o resultado
da somatória dos custos de investimento, operação e manutenção, custos de
geração térmica e custos de déficit atribuídos à COPEL, divididos pela oferta
de energia incrementai da COPEL no período 1993 a 2002.

CATE + CGTE + CDFE + COME
CME =

8.760 HORAS X 223,62 MW

52,73 + 7,60 + 4,80 + 1,19
= US$ 33,85/MWhC M EX = _

(*) 8.760 X 223,62

CUSTO MARGINAL DE EXPANSÃO DA GERAÇÃO
DA COPEL PARA O PERÍODO 1993-2002 = US$ 33,85/MWb

'''\

(*) 8.760é o númerode horasnoano,admitindoumamédiade 730horaspor mês.
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IV.3 CUSTOS MARGINAIS DE REPARTiÇÃO

Este capítulo abrange a determinação dos custos marginais do
sistema de Repartição (Transmissão) da COPEL.

Na classificação funcional das obras do sistema elétrico, a Repartição
tem como finalidade transportar a energia a partir das grandes subestações
aos centros regionais de consumo, aos consumidores de grande porte e às
subestações de distribuição.

IV.3.1 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS OBRAS 1110 SISTEMA ELÉTRICO

As obras que compõem o sistema elétrico são classificadas mediante
três atributos:

a) função do componente no sistema elétrico;

b) grupamento tarifário;

c) tensão de operação.

As tensões são normalizadas no Brasil, pelo Decreto nO 83.080 de
05.11.73. A tabela a seguir relaciona entre si as funções dos componentes, os
níveis tarifários e as tensões normalizadas para efeito de classificação das
obras do sistema elétrico.
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GRUPAMENTOS NíVEIS DE NíVEIS DE
FUNÇÕES TENSÃO (kV) TENSÃO (kV)

TARIFÁRIOS BRASIL NA COPEL

GERAÇÃO

750
INTERCONEXÃO AO 500 (EAT) -O-

440
345

REPARTiÇÃO A1 230 230
A2 88 a 138 (AT) 138
A3 69 69
A4 34,5 (MT) 34,5

B1
DISTRIBUiÇÃO B2 380 V (BT) 127/220V

B3 220 V
B4 127 V

FONTE: (10) DNAEE. 1985. p.170 e 173.

Os níveis de tensão na COPEL classificados como Repartição, para
fins deste estudo, são os de 230, 138 e 69 kV. Há ainda parte do sistema em
34,5 kV que exerce a função de repartição, embora a metodologia classifique
este nível como primordialmente de distribuição.

EAT Extra-Alta- Tensão
AT Alta Tensão
MT Média Tensão
8T Baixa Tensão
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IV.3.2 COMPOSiÇÃO DOS AGREGADOS DE OBRAS

Os agregados de obras são as linhas de transmissão, redes de
distribuição e postos de transformação que constituem o sistema elétrico,
objeto da aplicação da metodologia de custos marginais.

IV.3.2.1 SISTEMA BAIXA TENSÃO· BT

• Extensão de Rede BT

O custo unitário de investimento relativo a este item representa a
média ponderada entre os diversos tipos de configurações
existentes na empresa, tais como circuitos monofásicos e
trifásicos, diversos tipos de posteaçãoe de condutores utilizados.

Nos custos unitários estão incluídos necessariamente:

- cond utores;
- postes;
- isoladores e outras ferramentas ligadas à estrutura de baixa

tensão;
- aterramento de BT;
_ mão-de-obra própria, mão-de-obra de terceiros, transporte,

administração e engenharia;
_ ramais de ligação do consumidor;
- medidores dos consumidores;

iluminação pública.

• Posto de Transformação Média Tensão/Baixa Tensão· MT/BT

No custo unitário deste item estão incluídos:

- poste do posto de transformação;
- cruzeta;
- chave-fusível do transformador;
- isoladores, ferragens;

custos indiretos para instalação do posto de transformação.

• Capacidade Instalada em Tramsformadores MT/BT

Incluem-se neste item:

- custo do transformador;
_ mão-de-bra de instalação do transformador;

custos indiretos relativos à instalação do transformador;
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IV.3.2.2 SISTEMA MÉDIA TENSÃO

• Rede MT

Da mesma forma que no caso da rede BT, este item é formado
através de ponderações entre os diversos tipos de configurações
existentes na empresa. Devem ser considerados:

- condutores;
- postes;

Isoladores, cruzetas e outras ferragens ligadas à estrutura de
média tensão;

- aterramento de MT;
- mão de obra própria, mão-de-obra de terceiros, transporte,

administração e engenharia;

Não são considerados neste item os equipamentos especiais tais
como reguladores, capacitores e chaves-facas por não
apresentarem uma correlação direta com a evolução do consumo.

IV.3.3 PREVISÃO DA DEMANDA E DAS DESPESAS

Os custos marginais são definidos como sendo o quociente do
incremento de despesas pelo aumento de uma unidade de produção
considerando, contudo, determ~nadas restrições.

As despesas totais não podem ser inteiramente parametrizadas pelo
aumento de produção, pois inúmeras variáveis não são diretamente
proporcionais, tais como:

despesas administrativa;
seguros;
amortização de instalações; .
aquisição ou uso de terrenos.

Este tipo de custo se volta para o futuro na medida em que relaciona
as despesas que resultarão do fato de novas unidades terem de ser
produzidas.

A obtenção dos valores de custo marginal está, pois, intimamente
relacionada com a metodologia de previsões:

previsão de quantidade de produtos; e
previsão das despesas resultantes.
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A restrição mais atuante a levar em conta nessas previsões é que o
aumento das despesas previsto deve ser o mínimo possível, compatível com os
padrões técnicos aceitos na definição do produto.

As outras restrições consideradas são a cobertura dos custos da
empresa e que as instalações sejam suficientes para entregar o nível de
produtos desejados.

• Demanda

Há que se prever quais os aumentos de quantidade de produto e
despesas num futuro próximo para que possam ser calculados os
custos marginais.

As previsões quantitativas sobre o crescimento do consumo ou
demanda são relativamente simples a nível de agregado levando,
geralmente, a algum tipo de curva exponencial.

As premissas de base variam desde a observação do passado, as
disposições especiais e as tendências atuais, até os cenários
futuros.

As previsões qualitativas devem considerar as mudanças de
comportamento e sua influência sobre a forma da curva de carga,
tanto horária como sazonal.

• Despesas

em linhas de transmissão e redes de distribuição, as despesas são
decorrentes do investimento, notadamente englobando o conjunto
encargos de financiamento, amortização, depreciação, operação e
manutenção.

A opção adotada é estudar como crescem as quantidades de
certos tipos de obra, por exemplo: - km de LT 138 kV - com o
crescimento do consumo associado.

Tenta-se então, conseguir uma lei do crescimento representativa,
com o consumo como variável independente.

Estas leis são descrições do comportamento esperado dos
investimentos e representam tendências, de vez que referem-se a
"nuvens" de pontos resultantes de observações estatísticas.
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IV.3." AS LEIS DE QUANTIDADES DE OBRAS

A observação evidencia que o aumento do consumo faz aumentar a
quantidade de obras necessária para suportá-lo.

R.JURICIC da EDF - Electricité de France, propôs um modelo que
mostra existirem "relações simples entre volume dos condutores e
números de postos (de suprimento) de uma rede que alimenta uma área
caracterizada por sua superfície e pela densidade de carga que é
solicitada ".

Considerando que este processo necessita de informações muito
detalhadas e atualizadas para seu uso e tomaria um tempo considerável de
formação de infraestrutura para seu funcionamento, procurou-se modificar o
equacionamento de modo a usar-se dados que são produzidos habitualmente
em empresas do setor elétrico.

O processo consiste em usar as leis de quantidade de obras (LQO)
citadas, expressando as variáveis envolvidas em função do tempo.(10)

A experiência mostra que os crescimentos da demanda e do sistema
elétrico apresentam significativa concordância com as predições do tipo
exponencial, como a seguir:

y(t)[ P(!) yl!
Por outro lado, as séries temporais do tipo quantidade de obras, na

data (t) versus potência demandada na data (t) são muito comuns nas
empresas de energia elétrica.

Portanto:

(Y)t = um dos tipos de agregado, como por exemplo:
km de linhas de 138 kV
km de linhas de 34,5 kV

P = potência demandada na ponta
K = constante (para o mesmo agregado de obra)
ex = constante (para o mesmo agregado de obra)

Se o número de dados físicos da série é suficiente, pode-se obter
por regressão, os estimadores de â e k para ex e k, com a finalidade
de fazer predições de quantidade de obras a partir do consumo esperado em
datas futuras (t).

(10) DNAEE. 1985.
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IV.3.5 CUSTOS MARGINAIS A PARTIR DAS LEIS DE QUANTIDADES DE OBRAS (LQO)

Obtendo-se uma previsão de mercado que dê o aumento de consumo
esperado e uma lei de quantidade de obras que dê o incremento dos
investimentos esperados, faltará apenas determinar as despesas que decorrem
desses investimentos para que se possa calcular os custos marginais
envolvidos.

Para o setor elétrico, a quantidade do produto fornecida tem a
demanda em kW como seu melhor parâmetro. A demanda é usada para todas
as funções do sistema elétrico (geração, interconexão, repartiçao) , menos
para a distribuição.

A nível de distribuição, é essencial para fins tarifários, produzir
custos marginais expressos em US$/kWh, e mais tarde converter estes custos
em US$/kW para homogeinização com os demais custos à montante do sistema.

Anualização das Despesas de Investimento

As despesas totais (que podem ser parametrizadas pela quantidade de
produto) são obtidas nos sistemas elétricos, pela anualização das despesas do
Investimento.

Ao implantar-se um novo posto de BT - baixa tensão, por exemplo, o
que se está fazendo é imputar à coletividade o seu custo (anualizado em um
período que deve coincidir com o seu período de vida util), acrescido de todas
as suas substituições futuras e todos os seus custos de manutenção e
operação futuros.

Na verdade, alguns custos como a manutenção, não são proporcionais
ao valor do investimento, pois a manutenção varia com a idade do bem.

O valor que se usa para converter investimento em despesas totais é
um valor A, tal que:

onde:
A = [ a + ( /o. V1) + DE1J lo

a

= valor anual das despesas de investimento de uma unidade
do tipo de investimento considerado;

= taxa de atualização (considerada 10% a.a);

= valor de uma unidade de investimento em relação a km de
LT* , kVA ** de transformação, etc (US$ ou U$/Célula);

= valor de uma unidade do investimento após o primeiro ano
de vida util;

A

lo

V1

* LT: Linha de Transmissão.

** k VA: kilovolt ampere.
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(lo • V1) = depreciação econômica da unidade de investimento, no seu
primeiro ano de vida. (a média na COPEl é de 3,3% ao
ano para transmissão);

DE1 = despesas de operação e manutenção no primeiro ano de
vida util, estimados em:

0,6% a.a. sobre lo para linhas de transmissão
1,4% a.a. sobre lo para células de linhas
0,3% a.a. sobre lo para transformadores

Considerando DEl, por estimativa, como diretamente proporcional ao
investimento, usa-se a aproximação

(Despesa Total) (Dt)=A ~y

onde:

~y = é a quantidade de obra gerada pelo aumento de demanda.

o formato usado para cálculo do custo marginal "À" derivado da Lei
de Quantidade de Obras· LQO será:

À=A~Y
M

ex
Considerando que Y =KP para qualquer obra Y, derivando

~Y
essa expressão, e substituindo o valor encontrado para - (*) teremos:

M .

À =aA!. EXPRESSÃO DO CUSTO MARGmNAL
p

ex
~y ex-l KP

(*) - =a.KP =ex
~ P

y
=cc+

P
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1V.3.6 ROTEIRODESCRlnvO E APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

Conforme quadro anterior, (item IV.3.1) encontramos na COPEL as
tensões de 230, 138 e 69 kV para determinação dos custos marginais. Foi
utilizado o processo da Lei das Quantidades de Obras nas três tensões, sendo
que os resultados foram considerados aceitáveis em 138 e 69 kV. Para a tensão
230 kV, pelo porte de suas obras e pela descontinuidade envolvida, utilizou-se o
trabalho elaborado pela ELETROBRAS, que calculou os custos marginais para
diversas empresas da região Sul, de acordo com o programa de obras aprovado,
cujo valor está estimado em U$ 15,90 kW/ano.

Os custos por níveis de tensão são obtidos mediante a soma dos custos
das linhas deste nlvel de tensão ao custo das subestações que tenham este
mesmo nível à jusante, qualquer que seja a tensão primária delas.

Quando um grupamento tarifário compreende vários níveis de tensão,
para se calcular seu custo é necessário ponderar o custo de cada nível de tensão
pela sua variação de demanda no período.

Seja Y um agregado qualquer do segmento Repartição, e P a potência
transportada, cuja relação é dada pela fórmula:

Y=K(P)

A partir dos dados físicos para os níveis de tensão considerados (tabelas
do item IV.3.?) calcula-se as tendências das curvas.

O Custo de Desenvolvimento Anual é obtido para cada item de
equipamento (linha, célula de linha, célula de transformador, transformador) em
função da variável explicativa (kVA), e adotando-se a expressão exponencial.

O custo marginal que se deseja calcular é o custo de um kW marginal
num determinado nível de tensão.

Para obter-se o custo marginal é necessário atribuir as
responsabilidades do kW incrementai em cada nível de tensão da rede elétrica,
segundo as características de distribuição do fluxo de energia na rede.
Complementa-se o processo adequando a variável explicativa, pois o cliente
demanda 1 kW e não 1 kVA de transformação instalada. Portanto, multiplicam-se
os custos de desenvolvimento anual pelo índice kVA instalado/kW passante.
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1V.3.7 SÉRIE HiSTóRICA DE OBRAS

A série histórica das obras em cada nível, discriminando-se quilometragem
de linhas, potência de transformação, número de células de linhas (ou bayes), e
número de células de transformadores (ou bayes) está explicitada nas tabelas a
seguir e são denominadas Agregados de Obras.

OBRAS NO NIVEL 230 kV

POTÊNCIA DE TRANSF.(MVA) COMPRIMENTO NO DE CELULAS DE TRANSFORMAÇÃO (kV) NO DE CELULAS
ANO -------------------------- DE LINHAS -------------------------------------- DE LTa

230 x km 230 138 69 34,5 13,5 230 kV
(P1 ) (Y1) (Y2) (Y3)

1971 389,0 534,0 6 2 4. o o 15
1972 389,0 536,4 6 2 4: o o 19
1973 464,0 536,4 7 3 4 o o 19
1974 464,0 536,5 7 3 4. o o 19
1975 464,0 536,4 7 3 4 o o 19
1976 795,0 670,0 11 5 6 o o 23
1977 795,0 670,0 11 5 6 o o 23
1978 1095,0 878,9 13 7 6 o o 27
1979 1445,0 894,9 17 9 8 o o 29
1980 1495,0 938,6 18 9 9 o o 30
1981 1545,0 938,6 19 9 10 o o 30
1982 1770,0 1023,8 21 11 10 o o 33
1983 1845,0 1039,4 22 12 10 o 2 34
1984 2545,0 1070,2 28 15 11 o 3 40
1985 2876,0 1152,9 31 16 12 3 42
1986 3154,3 1166,9 34 18 13 3 44
1987 3510,3 1170,7 38 20 15 3 48
1988 3885,3 1174,5 41 23 15 3 48
1989 3885,3 1174,5 42 23 15 4 48
1990 4035,3 1174,5 42 24 15 4 48

FONTE:SPE- COPEL.

Aplicando-se a fórmula Y = k (p)a calcula-se as equações de regressão
conforme abaixo;":

NIVEL DE TENSÃO 230 kV

EQUAÇÕES DE REGRESSÃO

Linhas Y1 = 57,029399 . P10,374175

Células de Transformação Y2 = 0,0423704 . P10,8298709

Células de Linhas Y3 = 1,28856 . P10,433506

(*) Processamento elaborado pela Superintendência de Informática da COPEL utilizando o programa Siesta.
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OBRAS NO NIVEL 138 kV

POTÊNCIA DE TRANSF.(MVA) COMPRIMENTO NO DE CELULAS DE TRANSFORMAÇÃO (kV) NO DE CELULAS
ANO -------------------------- DE LINHAS DE LTs----------------------------------------

138/x x138 km 230 138 69 34,5 13,5 138 kV
(P1 ) (P2) (Y1) (Y2) (Y3)

1971 263,1 165,0 123,9 2 28 2 15 23 61
1972 279,4 165,0 123,9 2 29 2 16 23 6
1973 388,5 240,0 196,6 3 34 2 18 27 8
1974 530,0 240,0 518,6 3 41 3 22 33 18
1975 605,0 240,0 584,1 3 45 5 24 35 24
1976 625,8 390,0 666,8 5 48 6 24 35 28
1977 727,9 390,0 719,0 5 54 6 30 41 32
1978 930,4 690,0 744,3 6 63 7 34 46 39
1979 951,2 840,0 1099,9 8 66 7 35 47 47
1980 951,2 840,0 1050,0 8 66 7 35 47 48
1981 992,8 840,0 1102,6 9 68 8 36 48 49
1982 1451,2 1065,0 1267,8 10 82 9 47 59 55
1983 1727,2 1140,0 1329,1 11 91 11 52 65 64
1984 2248,0 1590,0 1433,9 14 107 13 57 76 70
1985 2427,1 1740,0 1516,0 15 114 14 62 81 76
1986 2605,3 1965,0 1588,6 17 124 16 67 87 88
1987 2928,7 2190,0 1759,3 19 136 18 72 95 100
1988 3328,7 2565,0 1963,0 22 151 18 82 106 110
1989 3745,4 2565,0 2278,1 22 161 18 91 116 132
1990 3870,4 2715,0 2595,0 23 164 18 92 119 148

FONTE:SPE• COPEL

NIVEL DE TENSÃO 138 kV

EQUAÇÕES DE REGRESSÃO

Linhas Y1 = 0,8540755 · P10,9801136

Células de Transformação Y2 = 1,4379724 · P20,604646

Células de Linhas Y3 = 0,0187887 · P11,0899452
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OBRAS NO NIVEL 69 kV

POTÊNCIA DE TRANSF.(MVA) COMPRIMENTO NO DE CELULAS DE TRANSFORMAÇÃO (kV) NO DE CELULAS

ANO -------------------------- DE LINHAS ---------------------------------------- DE LTs
69/1 169 km 230 138 69 34,S 13,5 69 kV
(P1) (P2) (Y1) (Y2) (Y3)

1971 110,0 315,3 1026,2 4 2;5 10 20 44
1972 156,3 315,3 1026,2 4 30 13 25 44
1973 351,8 336,1 1059,7 4 2 42 17 36 53
1974 521,1 336,9 1196,6 4 3 52 19 45 60
1975 716,0 398,6 1196,6 4 5 64 28 55 60
1976 818,1 600,4 1255,4 6 6 75 34 63 65
1977 831,7 600,4 1277,3 6 6 78 36 66 66
1978 961,9 642,1 1436,4 6 7 86 37 73 83
1979 1003,6 842,1 1463,0 8 7 89 37 74 97
1980 1070,2 892,1 1600,2 9 7 94 41 78 102
1981 1139,2 962,9 1638,7 10 8 99 42 81 110
1982 1402,4 1004,6 1655,3 10 9 108 44 90 115
1983 1504,8 1067,1 1715,3 10 11 118 47 97 119
1984 1607,8 1300,4 1731,4 11 13 128 53 104 124
1985 1722,8 1471,2 1770,5 12 14 136 55 110 126
1986 1859,6 1566,2 1806,1 13 16 146 59 117 131
1987 1951,8 1770,2 1857,9 15 18 154 62 121 133
1988 2041,3 1770,2 1905,6 15 18 158 65 125 136
1989 2041,3 1770,2 1905,6 15 18 158 65 125 136
1990 2124,6 1770,2 1912,0 15 18 160 65 127 138

FONTE:SPE- COPEL

NIVEL DE TENSÃO 69 kV

EQUAÇÕES DE REGRESSÃO

Linhas Y1 = 278,13973
P 0,24477868

1.

Células de Transformação Y2 = 0,3149981 . P20,8627975

Células de Linhas Y3 = 4,0936619 . P10,4517276
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IV.3.8 CUSTOS UNITÁRIOS UTILIZADOS

Os custos unitários médios de investimento correspondentes às obras que
constituem o segmento de Repartição do sistema elétrico são determinados com base
na experiência de construção da COPEL e são referenciados a preços de 1990.

Linhas de Transmissão (em US$/km)

230 kV
138 kV

69 kV

76.000
47.000
47.000 (padrão isolamento 138 kV)

230 kV
138 kV

69 kV

(em US$/kVA)

14,83
21,21
17,68

Transformadores

Células de Transformação (em US$)

853.000
497.000
383.000

230 kV
138 kV

69 kV

230 kV
138 kV

69 kV

(em US$)

947.-000
641.000
446.000

Células de linhas

FONTE: Superintendência de Obras de Transmissão· COPEL

A partir dos custos de investimento unitário, calcula-se os custos de
investimento por kVA instalado (ex.: US$/km x km/kVA = US$/kVA).
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IV.3.9 CUSTO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL - COA

. O custo de desenvolvimento anual corresponde ao custo marginal de cada
item do sistema de transmissão !Iinha, célula de linha, célula de transformador,

. transformador) em funçao da variável explicativa (kVA).

É construido mediante o produto da relação dy/dP pelo somatório das taxas
de remuneração, depreciação e operação/manutenção (a-d-e) e pelo valor do custo
unitário do investimento. A relação dy/dP é obtida através das equações de
regressão.

É necessano, posteriormente, adequar a variável explicativa (kVA)
multiplicando pelo índice kVA instalado/kW passante, uma vez que o cliente
demanda 1 kW e não 1 kVA de transformação. (item IV.3.12).

CUSTO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL· COA

(a+d+e) (lo)
kV dY/dP Taxas C.Unitário

US$103
CDA

-----------------------------------------------------------------LT 230 0.118175 .139 76 1.248401
TRF 230 1.0 .136 14.83 2.016880
CTRF 230 .008563 .147 853 1.073723.CLT 230 .005063 .147 947 0.704815
LT 138 .710273 .139 47 4.640214
TRF 138 1.0 .136 21.21 2.884560
CTRF 138 .038168 .147 497 2.788516
CLT 138 .043053 .147 641 4..056755

LT 69 .209029 .139 47 1.365586
TRF 69 1.0 .136 17.68 2.404480
CTRF 69 .97405 .147 383 5.483999
CLT 69 .027716 .147 446 1.817116

dy Y
-=a-
dP P

e CDA _dy Io(a +d +e)
dP

Sendo a, y e P obtidos do item IV .3.7.

C. Unitário
COA
LT
TRF
CTRF
CLT
a
d
e

Obtido do item IV.3.8
Custo de Desenvolvimento Anual
Linhas de Transmissão
Transformação
Célula de Transformação
Célulade Linha de Transmissão
(10% a.a.) • (Item IV.3.5)
(Io-vt) = 3,3% a.a. (item IV.3.5)
DE1 = 0,6% a.a. ou 1,4% ou 3,3% a.a. (item IV.3.5)
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IV.3.10 DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLlFII;ADO

Para continuidade do processo de cálculo dos custos marginais, faz-se,
essencialmente, a análise do diagrama unifilar simplificado do fluxo passante por
um nível de tensão. O diagrama refere-se ao horário de ponta anual e apresenta
as cargas que transitam em cada nível (em kV) quanto é gerado e consumido no
nível e o que passa de um nível de tensão para outro. Por intermédio dos valores
obtidos, calcula-se a responsabilidade de cada nível nos fluxos dos níveis
inferiores.

PONTA MAXIMA DO SISTEMA COPEL

Geração 1.390,0 MW
Intercâmbio 226,5 MW
TOTAl 1.615,5 MW-230 kV

Geração : 0,0 MW
Intercâmbio: 13,6 MW
TOTAL 13,6 MW-

1988,6 MW

Carga: 2,1 MW
Perdas: 10,6 MW
TOTAl 12,7 MW

138 kV

Geração : 108,0 MW
Intercâmbio: 81,0 ~~
TOTAL 189,0 MW

lS12,3 MW

Carga: 49 ,7 M\'J
Perdas: 19,9 MW
TOTAL 69,6 MW

\h7,6 MW

69 kV
-

Geração : 10,9 MW
34t5 kV

1102,9 rm
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11.3.11 RESPONSABILIDADE POR POT~NCIA DOS CLIENTES DE CADA NIIEL

Com base no sistema unifilar simplificado do sistema COPEL fornecido
pela área de Operação do Sistema, na hora da ponta anual, são obtidos os
valores das cargas nos diversos níveis e calculadas as responsabilidades dos
clientes de cada nível pela potência transportada nos níveis superiores.

Note-se que cliente aqui tem o sentido amplo pois, permite avaliar a
responsabilidade por potência de um consumidor ligado nessa tensão bem como
das subestações transformadoras que permitirão saber a responsabilidade por
potência e os custos nas tensões inferiores.

Responsabilidades:

Cliente em 138

p = 988,6/(13,6 + 988,6) = 0,9864

Cliente 69

p =
q =
r =

37,6/(37,6 + 512,3 + 189,0) =
512,3/(37,6 + 512,3 + 189,0) =
(37,6 x 0,9864) /(37,6 +512,3 + 189,0) =

0,0509
0,6933
0,0502

As variáveis "p", "q" e "r" correspondem as responsabilidades (proporções)
de cada nível pela potência transportada nos níveis superiores. Estes valores são
obtidos diretamente do diagrama unifilar do item IV.3.10.

11.3.12 RELAÇÃO kVA INSTALADO/kW PASSAITE (k)

É necessário obter a relação kVA instalado/kW passante, pois a variável
explicativa é o kVA instalado, não fornecido pelo diagrama unifilar.

NlvEL MVA MW

230 k = 3617,1/1603,8 = 2,255
138 k = 2680,1/932,6 = 2,874

69 k lO 1851,7/622,3 •• 2,976
230/138 k = 2217,5/988,6 = 2,243
230/ 69 k = 1036,6/512,3 = 2,023
138/ 69 k = 36,6/ 37,6 = 9,697

·r
O MVA instalado é dado fornecido pela COPEL, correspondente à
capacidade de transformação instalada nas subestações.

O MW passante é obtido, também, do diagrama unifilar e refere-se ao fluxo
de entrada menos o fluxo de saída ao consumidor no nível de tensão (ex:
nível 230 kV = 1616,5 - 12,7 = 1603,8).

MW = 1.000 kW
MVA = 1.000 kVA
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IV.3.13 VALOR FINAL DO CUSTO MARGINAL DE TRANSMISSÃO

o cálculo do custo marginal de transmissão ou repartição,
correspondente à multiplicação dos custos de desenvolvimento anual de cada um
dos agregados de obras (COA) pela responsabilidade de potência do cliente
(p, q, r) e pelos índices kVA instalado/kW passante (k) de transformação.

Como já referido anteriormente, o nível 230 kV não deve ser calculado
pelo presente método, mas sim adotado o valor referido pela Eletrobrás para o
nível de tensão em 230 kV da região Sul.

Nível 230 kV

Custo Marginal: (US$ 15,90/kW/ano)

Nível 138 kV

CM 138 = k 138(L T 138 + CLT 138) +

P x k 230(L T 230 + CLT 230 + TRF 230 + CTRF 230)+

p x k 2301138 x CTRF 138

= 2,874(4,640214 + 4,056755)

+ 0,9864 x 2,255(1,248401 + 0,704815 + 2,016880

+ 1,073723) + 0,9864 x 2,243 x 2,788516.

CM138

CM 138 = 42,38 US$/kW/ano

Portanto:

Custo Marginal de 138 kV = 42.38 US$/kW/Ano
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Nível 69 kV

CM 69 = k 69(L T 69 + CLT 69) +

+ p x k 138(LT 138 + CLT 138 + TRF 138/69)

+ P x k 138/69 x CTRF 69

+ q x k 230/69 x CTRF 69

+ (r-q} x k 230(L T 230 + CLT 230 + CTRF 230)

+ r x k 230 x TRF 230/138

+ q x k230 x TRF 230/69

CM 69 = US$ 30,02/kW /ano

Portanto:

Custo Marginal de 1kW na tensão 69 kV = 30.02 US$/kW/Ano

Os custos marginais nas tensões de 230 kV, 138 kV, e 69 kV calculadas
neste capítulo serão transportados para o item IV.5.5 a fim de permitir a
determinação dos custos marginais dos clientes.

1"
"-.,
\:

'-o
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IV.4 CUSTOS .ARGINAIS DE DISTRIBUiÇÃO

. Abrange a determinação dos custos marginais do sistema elétrico de
Média Tensão - MT, constituido pelas subestações transformadoras de 34,5/13,8 kV
e pelas linhas de transmissão 34,5 kV e 13,8 kV. Contempla ainda o sistema de
Baixa Tensão - BT representado pelas redes de distribuição.

Os critérios estabelecidos pela metodologia aplicávelt': (foram adaptados
aos dados disponíveis nas empresas brasileiras, através de um modelo baseado em
séries históricas, correlacionando o consumo com a quantidade de instalações
elétricas em operação.

CUSTO MARGINAL DE DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

O custo marginal é, por definição, a derivada do custo total em relação à
quantidade de potência produzida.

O custo marginal de distribuição de energia elétrica é o dispêndio
necessário ao sistema de distribuição para fazer face à solicitação adicional de 1
kW de ponta.

Supõe-se, como premissa básica, a existência de obra marginal, ou seja,
que o sistema esteja permanentemente otimizado e, portanto, qualquer demanda
adicional exija uma obra de reforço.

Para efeito de aplicação de tarifas, é necessário distinguir a categoria
Investimento dos Custos Anuais !Equivalentes durante o período da sua vida
útil. Assim, para o presente trabalho, definiram-se os seguintes conceitos: (7)

a) Custo Marginal de Expansão

É o custo decorrente do investimento a ser realizado no sistema de
distribuição, em um certo ano, face o fornecimento de 1 kW adicional
de ponta.

b) Custo Marginal de Desenvolvimento

É o incremento no custo anual do sistema de distribuição (custo de
investimento e operação), relativo ao fornecimento de 1 kW adicional
na ponta.

(*) A metodologia aplicável originou-se do Plano de Ação do Projeto M-4 da Eletrobrás,
denominado "Custo Marginal de Redes de 8ubtransmissão e Distribuição", desenvolvido a partir de
discussõs junto a EDF.

(7) COPEL. Out./1990. p.79.
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11.4.2 METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS CUSTOS MARGINAIS

Admite-se que cada segmento do sistema de distribuição pode ser
representado por um número reduzido de elementos denominados de
agregados de obras.

O conceito de agregados de obras reúne extensão de redes, cabos
condutores de energia, postos de transformação e potência instalada nos
transformadores.

SEGMENTO AGREGADO DE OBRAS

Baixa Tensão Extensão das redes BT
Número de postos MT/BT
Capacidade instalada MT/BT

Extensão da rede MT (13,8 kV)Média tensão
(13,8kV)

Média tensão
(34,5 kV)

Extensão da rede MT (34,5 kV)

Subestações
(34,5/13,8 kV)

Número de SE's 34,5/13,8 kV
Capacidade instalada 34,5/13,8 kV

A forma geral das Leis das Quantidades de Obras, que relaciona, a
cada momento, as instalações existentes de cada agregado com os respectivos
consumos, apresenta a seguinte expressão:

Esta formulação possibilita relacionar o agregado de obras "i" como
linhas, cabos de diferentes bitolas, e postos de transformação com a potência
solicitada. Assim, dado o surgimento de 1 kW suplementar (dP), a fórmula
permite calcular o (dX) de obras.

Xi(t) = Quantidade física do agregado "i" existente no final do ano "t"

Ci(t) = Consumo, no final do ano "t", relacionado com o agregado"i"

ai = Constante, função das condições iniciais do sistema e da taxa
anual de aumento.

Ki = Constante, função das condi9ões iniciais do sistema e da taxa
anual de aumento da superflcie eletrificada
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A demanda em kW que transita em cada segmento de distribuição é mal
conhecida. Assim sendo, ao longo dos cálculos a variável (Ci(t) é expressa,
inicialmente, em unidades de energlia (MWh).

No final, e a partir de dados fornecidos pela tipologia de cargas, os
custos obtidos em US$/MWh sâo convertidos em custos expressos em US$/KW,

O acréscimo marginal do agregado "i" devido a 1 MWh adicional é
dado através de:

d[ Xi (t)] =ai _ Xi (t)
tt[C7i(t)] C7i(t)

donde resulta Xi/MWh (2)

alO Custo Marginal de Expansão do agregado "i", obtém-se
multiplicando o valor da expressão (2) pelo custo unitário de
investimento

Xi' (t)
ôi(t) =ai - C7~(t) -li(t) o que resulta US$/MWh (3)

Onde:

õi(t) = custo marginal de expansão

l i(t) = custo do investimento de uma unidade do agregado "i" no ano
"t"

A esta expressão incorpora-se a influência do crescimento da seção
média dos condutores (somente par a os a~regados de extensão de
redes 8T/13,8 kV/34,S: kV), avaliado através da série histórica de
investimentos realizados em reforço,

[
P-i] X(t)iô(t) = ai +- - -li(t) o que resulta US$/MWh/Ano
gi C7i(t)

(3,1)

(2) NorA: Derivando a expressão (1) em relação a Ci(t) temos:

tt[ Xl" (t)] [C7 "(t )] ai
I _ 'K'["'(t)]ai -l _ "K" I.--'::-----=- =ca I v.. 1 =ca ·1 ';--'---:-

tt[C7i(t)] [C7i(t)]
"

como KiC7i(t)ai =Xi(t) temos:
tt[ Xi (t )] =ai Xi (t )
tt[C7i(t)] C7i(t)
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sendo:

/Li = Taxa média anual de crescimento exponencial da seção
média de condutores das redes

gi = Taxa de evolução do consumo associado ao agregado in

b} O Custo Marginal de Desenvolvimento obtém-se multiplicando (3)
ou (3.1) por um fator anualizador composto por três parcelas:

(4)

o que resulta US$/MWh/Ano

Sendo:

>-'i(t}- custo marginal de desenvolvimento

a - taxa de atualização, representando os encargos de capital
(10%a.a)

di - depreciação econômica no primeiro ano de operação

DEi _ despesas de operação e manutenção no primeiro ano da obra

Duração Equivalente Média de Demanda de Ponta

O fator que permite relacionar os custos marginais por acréscimos
unitários de demanda e não de consumos (como vem sendo
calculados até este momento) é denominado duração equivalente
média de demanda d,e ponta, definido a partir das tipologias das
cargas dominantes, vistas pelos secundários dos transformadores
MT/BT, para o segmento BT, e pelo barramento secundário das
subestações A T/MT, para o sistema MT.

Hi
8.237

n Jk
Ek=l FCk

Sendo:

Hi _ duração equivalente média da demanda de ponta.

Jk _ participação das curvas de carga no consumo global do sistema

FCk- fatores de carga diários (dias úteis) das curvas de carga
dominantes
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o valor de 8.237 horas deriva das 8.760 horas anuais considerando
que os consumos nos sábados, domingos e feriados é 20% mais
baixo que nos dias úteis.

Na seqüência, o custo marginal de expansão ou de
desenvolvimento em US$/kW de ponta para o agregado de obra tipo
"i" resulta da multiplicação do custo marginal de expansão ou de
desenvolvimento, em US$/MWh, pela duração equivalente média
da demanda de ponta.

Ó 'i(t) =Hi . ói(t)

À'i(t) =Hi :Ài(t)

resulta US$ / kW (6)

resulta US$/kW /Ano (7)

11.4.3 CÁLCULO DOS CUSTOS MARGINAIS DE DISTRIBUiÇÃO

• ESQUEMA DE BLOCOS

o processo completo de cálculo do custo marginal está representado
esquematicamente na páQina seguinte, através do diagrama do esquema de
blocos em que se discriminam todos os dados de entrada necessários em cada
uma das etapas:

IV.4.3.1 BLOCOS "A"

Inicialmente, através da expressão da "Ler de quantidade de obras"
indicada no item IV.4.2 sob nO (1)

e mediante as informações dos dados físicos das redes de distribuição urbana
e do histórico de consumo, calcula-se a variação do agregado de obra Xi(t) em
relação ao consumo (i(t), além de ai que corresponde ao rendimento de escala.
Os valores resultantes serão utilizados como dados de entrada no denominado
bloco B.
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ESQUEMA DE BLOCOS

.!. TAXA DE ATUALIZ
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Dados de Entrada

Evolução histórica das quantidades físicas existentes no final de
cada ano (Quadro I a seguir).

Evolução histórica dos consumos, com perdas, em 8T e MT.
(Quadro 11a seguir).

QUADRO I

HISTÓRICO DOS DADOS FíSICOS DA REDE DE DISTRIBUiÇÃO URBANA

REDE AÉREA URBANA

EXTENSAO DE REDE (km) TRANSFORMADORES DE DISTRIBUiÇÃO

ANO ---------------------- ---------------------------
PRIMARIA SECUNDARIA QUANTIDADE UVA

(MT) (BT)

1'75 '8.475.12 10.110,1 11.313 534.1
1'71 '.210,22 11.211.1 11.'11 577,2
1'77 10.3'1,01 12 ••••0•••,3 12.270 142,7
1'78 11.281,51 13.281,1 13.178 712,2
1'7' 12.72'.78 14.421,8 14.135 787,5
1'80 13.7'''','8 15.405,0 11.703 835,8
1'81 15.511,38 15.760,1 18.247 '13.4
1'82 18.635,08 17.238,1 21.7'8 1.036.6
1'83 21.554,08 18 ••••'2, .• 27 ••••82 1.1'2,4
1'84 23.161.08 1'.355,7 2'.'1' 1.342,0
1'85 25.076,2" 20.156.1 33.101 1.426,8
1'81 26.261."0 21.577,3 31.851 1.551,2
1'87 27.55 ••••.•0 20."7.3 3'."87 1.657,1
1'88 28.118,77 22.1 •••.•,3 42.11" 1.788,0
1'8' 28.73",50 22.750,0 46.213 1.'10,8
1"0 2'.508,2" 23.255,0 4'.888 2.1"1,5
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QUADRO 11

HISTÓRICO DO CONSUMO E ,NÚMERO DE CONSUMIDORES URBANOS

REDE AÉREA URBANA

CONSUMO (MWh) NÚMERO DE CONSUMIDORES

ANO ------------------------- MT + BT ----------------------------
PRIMÁRIO SECUNDÁRIO PRIMÁRIO SECUNDÁRIO

(MT) (BT) (MT) (BT)

1975 744.097 983.283 1.727.380 2.775 489.689
1976 869.377 1.146.578 2.015.955 3.328 551.996
1977 1.049.268 1.331.061 2.380.329 3.229 618.183
1978 1.236.208 1.519.573 2.755.781 3.203 681.996
1979 1.414.060 1.614.491 3.028.551 3.244 750.338
1980 1.758.281 1.728.129 3.436.410 3.281 828.528
1981 1.772.793 1.966.315 3.739.108 3.446 898.171
1982 1.830.253 2.133.895 3.964.148 3.708 1.004.542
1983 1.982.812 2.409.947 4.392.759 3.752 1.090.880
1984 2.037.339 2.605.446 5.184.314 3.807 1.158.115
1985 2.428.069 2.756.245 5.809.819 3.850 1.212.033
1986 2.837.990 2.971.829 5.857.687 4.113 1.288.912
1987 2.823.657 3.034.030 5.857.687 4.358 1.367.345
1988 2.800.388 3.444.854 6.245.242 4.479 1.432.107
1989 2.943.111 3.681.451 6.624.562 4.620 1.506.300
1990 2.970.403 3.921.109 6.891.512 4.758 1.596.610

Dados de Saída

Xi(t)

Ci(t)

relação entre a quantidade física no final do ano "t"e o consumo,
com perdas nessa ano.Ci(t) .

ai coeficiente de rendimento de escala
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IV.4.3.2 BLOCOS"B

Corresponde ao cálculo do custo marginal de expansão do
agregado "i", mediante aplicação da fórmula indicada no item IV.4.2 sob nos 3
ou 3.1.

[
P-i] Xi(t)ói(t) = ai +-. • . • li(t)
gl Cl(t)

resulta US$/kWh

Dados de Entrada

Xi(t)
Ci(t)

= saídas dos blocos A

I (t) = custos unitários dos investimentos
(obtidos no Quadro 111)

Somente para os agregados "linhas e cabos":

/Li = taxa de crescimento da seção média dos condutores

gi = taxa de crescimento do consumo no agregado

.. ~
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QUADRO 111

CUSTOS UNITÁRIOS DE INVESTIMENTOS DOS AGREGADOS
EM OBRAS DE DISTRIBUiÇÃO

TIPOS DE AGREGADO UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

US$/km 8,780.7Rede Secundária (8T)

US$/kVA 47.2Capacidade Instalada MT/8T

US$/Posto 1,013.5Posto de Transformação MT18T

US$/km 7,859.6Rede Primária (MT)

CUSTO UNITÁRIO DO INVESTIMENTO PREÇOS - JUNHO/90
(Em US$ )

Sistema 34,5 kV 8,574.9

437,639.8SE 34,5/13,8 kV (Sem transf.)

Capacidade Instalada US$/kVA (S6 transf.) 20.6

Dados de Saída

ôi(l) Cálculo do custo marginal de expansão do agregado "i" no
ano "I" . ,

\.
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IV.4.3.3 BLOCOS "C"

Mediante aplicação da fórmula referida no item IV.4.2 sob nO 4, calcula-se
o custo marginal de desenvolvimento do agregado "i".

}J(t) =[ait ~]eX'it~ e/i(t)e[a +di +DEi]
gr c. t

• Dados de Entrada (obtidos do Quadro IV, a seguir)

ôi(t) - Saídas dos blocos B

a - Taxa de atuali zação (10% a.a)

DEi _ Custo de operação/manutenção no 1º ano (em relação ao
investimento)

Di - Depreciação pela vida util do agregado

Ti - Vida útil (anos)

'1'i _ Taxa progresso técnico sobre investimento (% ao ano)

li - Taxa progresso técnico sobre operação/manutenção (%/ano),
incorporado ao custo unitário de exploração

lli _ Taxa aumento custo operação/manutenção, com idade (%/ano)
do bem

Dados de Saída

>'i(t) _ Custo marginal de desenvolvimento do agregado "i" no
ano "t"
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OUTROS DADOS DE ENTRADA

QUADRO IV

VJ:DA I:CONÔIlJ:CA
I:STÁVI:L (t) 25 25 30 25 25 25 30

REDE BT REDE

sEcütfõÃRIÕ--pÕSrõ----ÜVA MT

LINHA
DE

SISTEMA

SE 34,5/13,8

SE TRAFO

TAXA DI:ATUALJ:ZAÇio (a) 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

TAXA DE PROGRESSO
TicNJ:CO J:NCORPORADO
AO CUSTO UNJ:TARJ:O
DE J:NVESTJ:III:NTO (i') 0,010 0,010 0,010 0,005 0,007 0,010 0,010

TAXA DE PROGRESSO
TicNJ:CO J:NCORPORADO
AO CUSTO UNJ:TÁRJ:ODI:
I:XPLORAÇÃO (~) 0,005 0,005 0,005 0,005 0,017 0,005 0,005

TAXA DI: CRESCJ:KI:NTO
DAa DESPESAS DE
I:XPLORAÇÃO COII A
J:DADI:DO BI:II (S) 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

TAXA DI: DI:SPI:SAS
ANUAL DI: OPI:RAÇÃO
li: KANUTI:NÇÃO 0,027 0,01' 0,010 0,014 0,014 0,01' 0,010

B 4417,2 (BT)
B 5443,0 h (MT e SE)

IV.4.3.4 BLOCOS "O"

A etapa final da metodologia de cálculo, corresponde a determinação do
denominado custo de desenvolvimento do sistema 8r (ou MT) no ano»r.

hl3t(t) =Ãl{t) +Ã2(t) +Ã3(t)

Dados de Entrada

Ai(t) saídas dos blocos C

Dados de Saída

Ak(t) custo marginal de desenvolvimento do segmento "k" no
ano "t"
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IV.4.3.5 RESULTADOS OBTIDOS

o custo marginal de expansão, na realidade, é exclusivamente o
investimento adicional a ser realizado no sistema elétrico de distribuição, em
um determinado ano, para fazer face ao fornecimento de 1 kW incrementai, na
ponta.

O quadro V, a seguir, apresenta os valores obtidos para os diversos
agregados de obras e constituem os "dados de saída" do bloco 8 para um
determinado agre9ado "i", que pode ser tanto uma extensão de rede como um
aumento na capacidade de transformação.

QUADRO V

CUSTOS MARGINAIS DE EXPANSÃO

US/kWh U$/kW

Rede 0,046174 203,96
REDE Posto 0,019847 87,67
BT kVA 0,031707 140,06

TOTAL 0,097728 431,69

REDE MT 0,042382 230,74

REDE MT
(34,5kV) 0,23875 129,95

SE SE 0,03698 201,66
34,5/13,8 kVA 0,08090 44,03

TOTAL 0,04507 245,69

Com base nestes resultados foram calculados os custos marginais de
distribuição, propriamente ditos, que consistem na mensuração das despesas de
operação e manutenção, depreciação e remuneração imputáveis ao investimento
adicional requerido pelo acréscimo de 1 kW na ponta. .' '

Estes custos, decorrentes das saídas dos blocos "Cne "D" caracterizam I

os custos marginais de desenvolvimento, sintetizados no Quadro VI. q,)1
'''' .
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QUADRO VI

CUSTOS MARGINAIS DE DESENVOLVIMENTO

US/kWh U$/kW

Rede 0,0081595 36,04
REDE Posto 0,0031061 13,72
BT kVA 0,004402 19,44

TOTAL 0,0156676 69,20

REDE MT 0,0066512 36,20
REDE MT (34,5 kV) 0,0036395 19,81

TOTAL REDE MT 0,0102807 56,01

~E SE 0,0056329 31,56
34,5/13,8 kVA 0,0011232 6,11

TOTAL 0,0067561 37,67

Os custos marginais de distribuição (custos marginais de
desenvolvimento) são transportados para o item IV.5.S com a finalidade de
ensejar o cálculo do custo marginal dos clientes que envolve, além da
distribuição, os custos marginais à montante de seu ponto de conexão
representados pela transmissão e geração.

74



11.5 CUSTOS MARGINAIS DOS CLIENTES

IV.5.1 METODOLOGIA

o custo marginal de um cliente é o resultado de sua responsabilidade
nos seguintes custos:

• CUSTODE CAPACIDADE das diversas instalações que compõem
o sistema elétrico situado à montante
do seu ponto de conexão:

• CUSTODE ENERGIA produzida em função do seu consumo.

A componente de capacidade do cliente depende da coincidência
entre sua demanda máxima e as demandas máximas dos elementos do
sistema (redes, linhas, postos). A componente de energia é diretamente
proporcional ao consumo do cliente, acrescida das perdas até a produção.

Como a produção apresenta custos diferenciados segundo
determinados horários do dia e meses do ano, definindo os postos
tarifários, os custos marginais dos clientes distinguem-se, também,
segundo esses postos.

IV.5.1.1 CUSTO DE CAPACIDADE DE UM CLIENTE

o custo de capacidade que compõe o custo marginal de um cliente
é calculado mediante utilização de um modelo probabilístico com as
seg ui ntes bases:

os custos de desenvolvimento de capacidade de linhas e redes
são aQregados por função (interconexão, repartição e
distribuição em media e baixa tensão) e são referidos a cada
nível tarifário;

a clientela é representada por curvas de carga típicas, (item
IV.1) obtidas mediante amostra aleatória e processamento
através de modelo computacional que a~rega características
semelhantes. São assim definidos os clIentes-tipo para os
quais serão calculadas as tarifas com base no custo marginal.

Mediante o mesmo procedimento são obtidas curvas de carga
típicas dos elementos do sistema elétrico (linhas, redes e postos de
transformação), caracterizando o que aqui se denomina redes-tipo, cujas
energias a elas associadas deverão compor a energia que transita em cada
nível tarifário.
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A metodologia empre~ada na obtenção da tipologia encontra-se
detalhada no módulo caracteTlzação da carga.

Dentro desse contexto, ficam definidas as contribuições de um
cliente-tipo para a formação das demandas máximas das redes-tipo, o
que permite a determinação dos seus custos de capacidade.

Formulação Metemática(10)

A formulação matemática para determinar os custos de
capacidade é apresentada a seguir:

Seja "h" qualquer horário em que pode ocorrer a demanda
máxima de uma rede-tipo de um nível (uma mesma rede-tipo pode
apresentar a demanda máxima em horas distintas).

Seja "T" o conjunto de horários com possibilidade de ocorrência
de demandas máximas das redes-tipo do nível.

Denote-se por "ob" a participação das redes-tipo com demanda
máxima no horário "h" na energia que transita no nível.

Denote-se "ph" a parte da energia devida aos clientes-tipo com
demanda máxima no horário "h" que transita em cada rede-tipo.

A parte da energia dos clientes desse tipo, associada às redes-
tipo com demandas máximas em um particular horário "t", é
calculada pela expressão:

E-,:z;;;j {3h.ah
E {3h'ah
T

(1)

Portanto:

'lrt = probabilidade do cliente marginal de um dado tipo se
associar a uma rede cuja ponta ocorre no horário "t".

(10) DNAEE. 1985. p.244.
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Considerando ainda, que um cliente marginal pode se associar a
qualquer rede-tipo de um nível, a demanda marginal nesse nível,
dependerá da demanda do cliente no horário de ponta da rede a qual ele
se associa.

Como essa associação é aleatória, o valor esperado da demanda
marginal é dado pela soma das demandas do cliente-tipo nos horários de
ocorrência das pontas das redes-tipo, ponderadas pelas respectivas
probabilidades de associação.

Esse valor denomina-se Responsabilidade de Potência do
Cliente (Pu) e pode, então, ser expresso para cada posto tarifário de
potência e para cada nível.

Pu =(1 +Ru)' E trh :Ph
hGi

(2)

1I'h - probabilidade do cliente marginal de um dado tipo se
associar a uma rede-tipo cuja p'onta ocorre no horário "h"
dentro do posto tarifário" U"(" u" pode ser: ponta e fora
de ponta)

Ph - demanda do cliente-tipo no horário "h"

Ru - taxa média de perda de potência no posto "u" acumulada
desde o ponto de conexão do cliente até a origem do nível
em consideração.

IV.5.1.2 CUSTO DE ENERGIA iDE UM CLIENTE

A componente de energia do custo marginal de um cliente é
calculada a partir dos custos marginais de energia de produção e do
consumo do cliente-tipo, por posto tarifário horossazonal, acrescidos de
perdas acumuladas desde o ponto de conexão do cliente até a produção.

IV.5.1.3 CUSTO MARGINAL DE UM CLIENTE

É obtido pela soma do custo de capacidade e de energia.

O cálculo dos custos marginais dos clientes é efetuado utilizando-
se as informações disponíveis relativas à tipologia de curvas de carga do
sistema elétrico e dos clientes, combinando esses dois elementos com os
custos marginais de produção, repartição e distribuição.
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IV.5.2 TlPOLOSIA DE CARSA

IV.5.2.1 ESTIMATIVA DE PA,RTICIPAÇÃO DAS R~DES·TIPO DO NíVEL MT
NA ENERGIA DO NIVEl E PARTICIPAÇAO DOS CLIENTES MT E
BT NA ENERGIA DAS REDES·TIPO

As redes-tipo são os segmentos do sistema elétrico (linhas, redes
e postos de transformação) cujas energias a ela associadas deverão
compor a energia que transita em cada nível tarifário.

Com base nas curvas de carga típicas por cliente, são obtidas as
probabilidades de associação dos clientes às redes-tipo segundo os
horários de ponta. Com isto, se definem as responsabilidades de potência
por cliente. .

A primeira etapa consiste em determinar:

- Por tipologia de posto AT/MT

a participação da rede-tipo na energia que transita no nível
(a) ;

a parte da ener9ia devida aos clientes-tipo que transita em
cada rede-tipo (m.

. O mesmo critério é adotado para as linhas MT e para os postos
MTIBT e redes BT.

Os valores constantes dos Quadros 1 e 2 a seguir, são
determinados com base na Tipologia de Carga, item IV.1. Especificamente,
as percentagens do Quadro 1, "Postos AT/IIT" representado por oh, são
calculados com base no consumo em kWh indicado no final da tabela
constante do gráfico IV .1. 7. Correspondem à ronderação da energia de
cada tipo de subestação (SE) em relação ao tota da SE AT IMT.

Os demais valores do Quadro 1 são definidos pelo mesmo critério,
não estando, contudo, explicitadas as suas origens no item IV.1.

Para os percentuais indicados no Quadro 2, utilizou-se valores
fornecidospeloD NAE E(10),

.,'

(10)DNAEE, 1985. p.248,
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PARTICIPAÇÃO, DAS REDES-TIPO DO NíVEL MT NA ENERGIA DO, NíVEL E DA
CLIENTELA MT E 8T NA ENERGIA DAS REDES-TIPO,

QUADRO 1

PARTICIPAÇÃO DA REDE TIPO PARTICIPAÇÃO DA CLIENTELA HORA RIOS

NA ENERGIA DO NIVEL (%) UT E 8T NA ENERGIA DE DE PONTA

REDES (aH) REDE·TlPO REDE·TIPO

---------------------------- ------------------------------
POSTOS Ar/UT LINHAS UT CLIENTES UT CLIENTES 8T

TIPO MT 8T

fjh fjh 34,5 h (t)

1 49,8 20,3 59 5 38 11·19h

2 23,7 56,2 10 90 O 19h

3 26,7 23,5 45 55 O 11·19h

31,3 59,1 9,6

Fo,NTE:COPEl

PARTICIPAÇÃO, DAS REDES-TIPO, DO, NfvEl 8T NA ENERGIA DO, NíVEL E DA
CLIENTELA 8T NA ENERGIA DAS REDES-TIPO,

QUADRO 2(t')

PARTICIPAÇÃO DA REDE TIPO PARTICIPAÇÃO DA CLIENTELA

NA ENERGIA DO NIVEL (%) UT E 8T NA ENERGIA DE

REDES (aH) REDE·TIPO PONTA

---------------------------- ------------------------------
POSTOS AT/IIT LINHAS IIT RESIDENCIAL NÃO RESIDENCIAL

TIPO 8T 8T

tih jjh

28 45 55 19h

2 43 80 20 19-2011

3 23 39 81 21-2211
,...--,.

4 6 O 100 11·1711 ,I ;
t

'to,

(

(t) Quando a ponta da rede·tipo tem probabilidade de ocorrer em mais de um horário, consideram o se
esses horários equiprováveis.

(tt) Dados utilizados de (10) DNAEE. 1985. p.248.
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IV.5.2.2 DEMANDA DOS CLIENTES TIPO NOS HORÁRIO$ DE PONTA E
FORA DE PONTA (Ph) IDAS REDES TIPO DOS NIVEIS MT E 8T

A partir das curvas de potência unitária obtidas da caracterização
de carga dos clientes-tipo se obtém os quadros que se seguem, com os
valores para Ph.

Ph: demanda dos clientes-tipo nos horários de ponta e fora de
ponta .

• Ph para Clientes MT (A3A + A4)

Os percentuais de demanda máxima apresentados no Quadro 3 a
seguir são determinados, a partir das informações constantes do gráfico
IV.1.4 do item IV.1 - Tipologia de Carga, mediante a divisão da demanda
em MWh/h, nos específicos horários de ponta e fora de ponta, pela
demanda máxima ocorrida.

QUADRO 3

VALORES EM % DA DEMANDA MAxlMA - MT

HORÁRIOS DE PONTA DAS REDES·TIPO POR NIVEL MT
CLIENTE

POSTO PONTA - POSTO FORA DE PONTA

HORA 18 19 10 11 16
TIPO

1 100 98 97 97 97
2 93 64 98 100 100
3 70 48 100 94 89
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• Ph para Clientes BT

Os valores indicados no Quadro 4, por conveniência de
padronização, não foram caculados com base no gráfico IV.l.5 do item
IV.l. Foram obtidos de dados publicados pelo DNAEE para a região
Sul/Sudeste.

QUADRO 4

VALORES EM % DA DEMANDA MÁXIMA DO CLIENTE-TIPO

HORARIOS DE PONTA DAS REDES-TIPO POR NIVEL 8T
CLIENTE -------------------------------------------------

PONTA FORA DE PONTA

-------------------!'----------------------------.----------
HORA 17 18 19 20 21 22 10 11 16

TIPO

*l-Res 19 50 100 94 86 72 19 19 19

*2-Res 34 62 100 95 86 65 29 29 29

*3-Res 52 70 100 99 93 81 59 9 55

4-NRes 99 100 9S 82 76 o 97 98 98

S-IP 20 80 100 100 100 100 o o o

FONTE: DNAEE (10)

.-
, .,..

"

(10) DNAEE. 1985. p.249.

81



• Ph para Clientes AT

Percentagens obtidas com base no gráfico IV,1.3 do item IV,1.

QUADRO 5

VALORES EM % DA DEMANDA MÁXIMA DO CLIENTE-TIPO

HORÁRIOS DE PONTA DAS REDES-TIPO POR NIVEL AT
CLIENTE

PONTA FORA DE PONTA

HORA 18 19 10 11 16 PONTA %
TIPO

A1 61 5 93 90 80 100
A2 95 92 95 93 94 100
A3-1 70 26 82 76 92 01-05h 42
A3-2 99 94 100 99 99 08-10-11-16h 31
A3-3 74 51 88 87 100 15-16-24h 27

IV.5.2.3 CÁLCULO DAS PROBABILIDADES DE ASSOCIAÇÃO DOS CLIENTES
MARGINAIS ÀS REDES-TIPO, SEGUNDO OS HORÁRIOS DE PONTA

'lI'h : Probabilidade de associação dos clientes às redes-tipo no horário de
ponta "h",

A probabilidade de um cliente-tipo se associar a um nível (posto e linhas)
cuja ponta ocorre no horário "h" é condicionada e depende de "a" e "(3",

Para AT e MT : h = 10, 11, 16, 18 e 19 horas
Para BT : h = 10,11 e 16 às 22 horas

• Clientes MT

Utilizando-se a expressão (1) e os dados constantes do Quadro 1, tem-
se:

Em relação aos postos AT IMT

E
h =t7rt =---

E
T

~"

{jh ·ah
(jh -oh
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Sendo que:

d =E{3h-ah = 0,496 x 0,59 + 0,237x 0,10 + 0,267 x 0,45 = 0,43649
T

0,5 x 0,496 x 0,59 + 0,5 x 0,267 x 0,45
= 47%

0,43659

0, 5xO, 496xO, 59+0, 23 7xO, 10+0, 5xO, 267xO, 45
7r19 = == 53%

0,43649

Em relação às Linhas AT/MT

d =E{3h -ah
T

d = 0,203 x 0,59 + 0,562 x 0,10 + 0,235 x 0,45 = 0,26172

0,5 x 0,203 x 0,59 + 0,5 x 0,2357 x 0,45
~11= _ = 40%

0,26172

O,5xO,203xO,59+0;562xO, 10+0,5xO,235xO,45
7r19= =60%

0,26172

Adotando-se a mesma sistemática, foram calculadas as
probabilidades dos:

.• Clientes AT (com base nos dados do Quadro 5)

- Em relação aos clientes A3

- Em relação aos clientes A2 (Pisa)

- Em relação aos clientes A1 (Siderúrgica Guaira)
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A síntese das probabilidades calculadas conforme critério acima, é
apresentada no quadro a seguir.

RESUMO 1I"h DOS CLIENTES MT EM RELAÇÃO A TODOS OS NíVEIS

QUADRO 6

NIVEL HORARIOS DE PONTA DAS REDES TIPO POR NIVEL TARIFÁRIO
TARIFARIO I
DE REDE

PONTA FORA DE PONTA

18 h 19 h 10 h 11 h 16 h

A1 15 2 35 23 25
A2 20 20 20 20 20
A3 20 13 22 21 24
AT/MT 53 47
Linhas MT 60 40

Pela mesma metodologia, calculam-se as probabilidades de
associação dos clientes BT e 34,5, em relação aos níveis de
tensão inerentes.

IV.5.2.4 RESUMO DAS PROBABILIDADES (rh) DE ASSOCIAÇÃO DOS
CLIENTES MARGINAIS' ÀS REDES-TIP01 SEGUNDO OS HORÁRIOS
DE PONTA

.• Clientes AT
QUADRO"1.,

"

18 h 19 h 10 h 11 h 16h i
'l'·rr

A1 15 2 35 23 25
A2 20 20 20 20 20
A3 20 13 22 21 24
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• Clientes MT

QUADRO 8

TIPO 19

PostosAT/m
Linhas AT/m

53
60

47
40

• Clientes BT

• Residencial + Iluminação Pública

QUADRO 9

11

TIPO 19h 20h 21h 22h 11h 16h 18h

3

2 2MT/BT+BT 53 29 7 7

AT/MT 78 22

o oLinha MT 97

- Não Residencial

QUADRO 10

TIPO 19h 20h 21h 22h 11h 16h 18h

7 716 16MT/BT+BT 45 9

AT/MT 58 42

Linha MT 60 40
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V.5.3 PERDAS ACUMULADAS

Os níveis de perdas energéticas são medidos adequadamente no
que diz respeito a seu valor global. No que se refere à sua distribuição, são
estimados para os diversos níveis de tensão referidos à montante, conforme
tabelas se seguem.

PONTA

ATE A A PARTIR DE
ORIGEM

DE AO A1 A2 A3 MT BT

AO
A1 -0- 1,0080 1,0229 1,0337 1,0673 1,0894
A2 1,0146 1,0254 1,0590 1,0811
A3 1,0109 1,0444 1,0665

MT 1.0335 1,0557

BT 1,0021

FORA DE PONTA

ATE A
ORIGEM, _

A PARTIR DE

DE AO A1 A2 A3 MT BT

AO
A1
A2
A3
MT

-0- 1,0032 1,09160 1,1348 1,02178 1,03062
1,00584 1,01016 1,01858 1,27420

1,00436 1,01274 1,02158
1,00838 1,01722'

BT 1,08840
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IV.5." RESPONSABILIDADES DE PO'~NCIA

Aplicam-se os resultados constantes dos quadros 6 a 10 e 3 a 5
referentes às probabilidades de associação dos clientes às redes-tipo com
ponta nos diversos horários, e às demandas dos clientes nesses horários.

A responsabilidade de potência do cliente nos postos ponta e fora
de ponta, é o somatório dos produtos horários entre as demandas (em
potência unitária) e suas respectivas probabilidades de associação, sendo
a estes valores acrescidas as perdas acumuladas no nível até a montante.

Onde: (1 + R) são as perdas

a) CLIENTES MT

• Em Relação à Linha MT (Memória de Cálculo)

TIPO 1

(1 p1
(") fp1

= 1,0335 x (0,6 x 98)
= 1,00838 x (0,4 x 97)

= 61%
= 39%

Ponta
Fora de Ponta

TIPO 2

p2 = 1,0335 x (0,6 x 64)
fp2 = 1,00838 x (0,4 x 100)

= 40%
= 40%

Ponta
Fora da Ponta

TIPO 3

p3 = 1,0335 x (0,6 x 48)
fp3 = 1,00838 x (0,4 x 94)

= 30%
= 38%

Ponta
Fora de Ponta

(*) p1: ponta -: cliente tipo 1.

(**) fp1 : Forade ponta - cliente tipo 1.
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Pelo mesmo método são calculadas as responsabilidades de potência
para os demais clientes de MT, BT e AT, conforme resumo a seguir.

• Resumo das Responsabilidades de Potência (Pu) dos
Clientes AT em relação a:

QUADRO 11

CLIENTE A1 A2 A3
DO

NIVEL
PONTA FORA PONTA FORA PONTA FORA

A1 9 73

A2 37 57 37 57

A3-1 18 57 18 57 18 57

A3-2 33 67 33 67 32 67

A3-3 22 62 22 62 22 62

No que diz respeito aos clientes BT - Baixa Tensão, adota-se,
igualmente, o mesmo critério para determinar as suas responsabilidades de
potência, motivo pelo qual apresentamos apenas demonstrativo dos
resultados finais conforme Quadro 12, a seguir:
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IV.5.5 CUSTOS DE CAPACIDADE DOS CLIENTES

Os custos de capacidade dos clientes nos diversos mvers de
tensão são determinados pelo produto entre as responsabilidades de
potência dos clientes e o custo marginal em relação a cada nível do
sistema elétrico.

As responsabilidades dos clientes (Pu) foram definidas no item
IV.5.4 estando sintetizadas nos Quadros 11 e 12.

Os custos marginais, conforme calculados nos itens IV.2, IV.3 e
IV.4, por conveniência de estruturação, são transportados para o presente
tópico e indicados no quadro abaixo.

CUSTOS MARGINAIS DO SISTEMA ELÉTRICO

QUADRO 13

CLASSE TENSÃO US$/kW/ANO

A 1(*) 230 kV 15,90

REPARTiÇÃO A2 138 kV 42,38
(Transmissão)

A3 69 kV 30,02

ATJMT 37,67

DISTRIBUiÇÃO LinhasMT 56,01

Nivel MTJBT +BT 69,20

GERAÇÃO US$ 33,85/MWh I

(") Adotado valor da ELETROBRÁS.
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IV.5.5.1 CUSTO DE CAPACIDADE DOS CLIENTES MT· MEDIA TENSÃO

Obtido pelo produto entre as responsabilidades de potência dos
clientes e o custo marginal em relação a cada nível do sistema elétrico.

• Em relação ao Nível A1 (Custo de US$ 15,90/kW/ano)

o cp

C') Cfp

15,90 x 0,09

15,90xO,73

1,43

11,61

• Em relação ao Nível A2 (Custo de US$ 42,38/kW/ano)

Cp
Cfp

42,38 x 0,37
42,38 x 0,57

15,68
24,15

• Em relação ao Nível A3 (Custo de US$ 30,02/kW/ano)

Tipo 1

Cp

Cfp

30,02 x 0,18 5,40

30,02 x 0,57 17,11

Tipo 2

Cp
Cfp

30,02 x 0,33
30,02 x 0,67

9,90
20,11

Tipo 3

Cp

Cfp

30,02 x 0,22 6,60

18,6530,02 x 0,62

Procede-se da mesma forma com relação aos postos AT/MT e
linhas MT cujos resultados estão contidos no Quadro 14.

(') Cp : custo na ponta.
(") Cfp: custo fora da ponta.
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CUSTO DE CAPACIDADE' DOS CLIENTES MT • RESUMO

. QUADR014

US$lkW/ANO

CLIENTE TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3
DO

NIVEL PONTA FORA PONTA FORA PONTA FORA

AO O O O O O O

A1 1,43 11,61 1,43 11,61 1,43 11,61

A2 15,68 24,15 15,68 24,15 15,68 24,15

A3 5,40 17,11 9,90 20,11 6,60 18,65

AT/MT 22,22 15,44 14,31 15,44 10,92 15,44

MT 34,16 21,84 22,40 22,,40 18,60 21,28

TOTAL 78,89 90,15 63,72 93,71 51,43 91,13
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IV.5.5.2 CUSTO DE CAPACIDADE DOS CLIENTES BT • BAIXA TENSÃO

Mediante aplicação do mesmo método utilizado no item anterior é
construido o custo de capacidade dos clientes BT incluidos no resumo a
seguir.

CUSTO DE CAPACIDADE DOS CLIENTES BT • RESUMO

QUADRO 15
US$/KW/ANO

RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL
CLIENTE TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

DO
NIVEL PONTA FORA PONTA FORA PONTA FORA

AO O O O O O O
A1 16,06. 0.47 16,06 0,63 16.22 1,43
A2 42,38 1.27 42.38 1,69 42.80 3.81
A3 29,72 0,90 29,72 1.20 30.02 2,70
AT/MT 30,88 1,50 30,88 2,26 30,88 4,89
MT 57,13 0,57 57,13 0,57 57,13 1,38
MT/BT+BT 64,35 0,69 64,35 0,69 66,43 1,38

240,52 7,04 243,48 15,33TOTAL 240,52 5,40

US$/kW/ANO

CLIENTE NAo RESIDENCIAL ILUMINAÇAo PÚBLICA
DO

NIVEL PONTA FORA PONTA FORA

AO O O O O ,.
A1 15,74 7,15 16,06 O
A2 41,53 6,36 42,80 O
MT 29,12 4,50 30,02 O .~

•AT/MT 21,85 15,82 30,88 O
MT 33,60 22,40 57,13 O
MT/BT+BT 51,90 9,69 67,81 O

TOTAL 193,74 65,92 244,70
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IV.S.S.3 CUSTO DE CAPACIDADE DOS CLIENTES AT • RESUMO

Definidos adotando-se a mesma metodologia explicitada no item
IV.5.5.1.

QUADRO 16

US$/kW/ANO

CLIENTE A1 A2 A3TIPO 1
DO
NIVEL PONTA FORA PONTA FORA PONTA FORA

AO O O O O O O

A1 1,43 11,60 5,88 9.06 2.86 9,06

A2 15,68 24.16 7.63 24,16

A3 5.40 17.11

TOTAL 1,43 11,60 21,56 33.22 15,89 50,29

US$lkW/ANO

CLIENTE A3 TIP02 A3TIP03
DO

NIVEL PONTA FORA PONTA FORA

AO o o O o
A1 5,25 10,65 3,50 9.86
A2 13.98 28,39 9.32 26.27
A3 9,90 20.11 6.60 18.60

TOTAL 29,13. 59,15 19,42 54.73
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IV.5.6 CUSTO DE ENERGIA DOS CLIENTES

A componente de energia do custo marginal de um cliente é
calculada a partir dos custos marginais de energia de geração e do
consumo do cliente-tipo, por posto tarifário horossazonal, acrescidos das
perdas acumuladas desde o ponto de conexão do cliente até a produção.

Os custos marginais de energia são obtidos: .

pela soma entre os custos de produção e a parcela da malha
de interconexão alocada ao custo da energia;

multiplicado pela taxa média de perda no nível (considerada
sempre a perda na ponta até a origem;

multiplicado pela energia total em MWh por posto;

dividido pela demanda máxima em kWh/h.

IV.5.6.1 FATORES DE RESPO~SABILIDADE(')

- fora de ponta

- ponta

- horas de ponta

- horas fora de ponta

0,590

0,207

783

7,977

IV.5.6.2 SAZONALIDADE HORARIA

Desconsiderada a sazonalidade anual (períodos úmido e sêco)

O custo marginal de geração resultante do item IV.2 no valor de
US$ 33,85/MWh (quadro 13) deve ser desagregadado em custo de ponta e
fora de ponta mediante a utilização de fatores adotados pelo setor elétrico,
conforme abaixo:

Fatores

Ponta
Fora de Ponta

= 1,08562
= 0,98257

•.•.• I

(') Valoresobtidosem (10) DNAEE. 1985. p.268, RegiãoSul.
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IV.5.6.3 CUSTOS MARGINAIS DE GERAÇÃO

Ponta
Fora de Ponta

36,70/MWh
33,20/MWh

IV.5.6.4 DADOS DE CONSUMO (MWh) (') - CLIENTES MT

Tipo 1

Ponta
Fora de Ponta
Demanda máxima

351.415
984.183

177.804 kWh/h

Tipo 2

Ponta
Fora de Ponta
Demanda máxima

34.759
93.044

29.110 kWh/h

Tipo 2 (Convencipnali)

Ponta
Fora de Ponta
Demanda máxima

324.834
869.527

272.043 kWh/h

Tipo 3

Ponta
Fora de Ponta
Demanda máxima

28.105
176.948

33.357 kWh/h

(*) Valoresobtidosda estatísticade faturamentoda COPEL.
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IV.5.6.5 CUSTOS MARGINAIS DE ENERGIA DOS CLIENTES MT

Tipo 1

Ponta:

1.0673 x [36,70 + (15,90 x 0,207 x 103)/7831 x 351.415/177.804) =
86,27 U$/kW/ano

Onde:

1,0673

36,70

15,90

0,207

7.977

783

351.415

177 .804

Fora de Ponta:

(1+R) perdas (item IV.5.3)

Custo de Geração (energia) (item IV.5.6.3)

Custo Interconexão - Rede A 1 (quadro 13)

Fator de Responsabilidade F.P. (item IV.5.6.1)

Horas anuais fora de ponta

Horas anuais da ponta

Consumos por posto e cliente
MT-1 - Ponta) (item IV.5.6.4)

Demanda em MWh/h (item IV.5.64)

1,0673 x [33,20 + (15,90 x 0,590 x 103)/79771 x (984.183/177.804) =
203,05U$/kW/Ano

E assim, sucessivamente, são calculadas para os Tipos 2 e 3.
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IV.5.6.6 CUSTOS MARGINAIS: DE ENERGIA DOS CLIENTES BT

RESIDENCIAL

TIPO 1 : O 100 kWh/Mês

Consumo: Ponta
Fora de Ponta

81.036 MWh
353.151 MWh

Demanda: 141.440 kWh/h

Ponta

1,0894x[36, 70+( 15,90xO,207x1 03)/7831x(81 .036/141.440) = 25,52 US$/kW/Ano

Fora de Ponta

1,0894x[33,20+(15, 90xO,590x1 03)/7977]x(353.151 /141.440)= 93,49 US$/kW/Ano

Pelo mesmo critério são calculados os clientes residenciais tipo 2
e tipo 3.

NÃO RESIDENCIAL

Consumo : Ponta
Fora de Ponta

164.538 MWh
1.574.945 MWh

Demanda 220.840 kWh/h

Ponta

1,0894 x [36,70 + (15,90 x 0,207 x 103)/7831 x (164.538/220.840) =
33,20 US$/kW/Ano

Fora de Ponta:

1,0894 x[33,20 + (15,90 x 0,590 x 103)/7977] x (1.574.945/220.840) = 267,0
US$/kW/Ano
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Consumo : Ponta
Fora de Ponta

75.210 MWh
433.239 MWh

Demanda

Ponta:

1,0894x[36, 70+( 15, 90xO, 207x 103)1783x(75 .210/108.53) = 30,88 US$/kW 1Ano

108.530 kWh/h

Fora de Ponta:

1,0894x[33, 20+( 15, 90xO, 590x 103)/7977]x( 423.2398/108.530)
=146,02U$/kW/Ano

IV.5.6.7 CUSTOS MARGINAIS DE ENERGIA DOS CLIENTES AT

CLIENTES A1

Consumo:

Ponta
Fora de Ponta

1.270 MWh
187.422 MWh

Demanda
42.307 kWh/h

Ponta:

1,008x[36, 20+( 15, 90xO,207x 103)/783]x 1.270/42.307) = 1,24 US$/kW 1Ano

Fora de Ponta:

1,008x[33,20+( 15, 90xO,590x1 03)17977]x( 187.422/42.307) =153, 48 US$/kW /Ano

Pelo mesmo procedimento foram realizados os cálculos para os
clientes A2 e A3 tipos 1, 2 e 3. ,.. -,
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IV.5.6.a RESUMO DOS CUSTOS MARGINAIS DE ENERGIA POR CLIENTE

QUADRO 17

(U$/KW/ANO)

TIPO PONTA FORA DE PONTA

ALTA TENSÃO

A1 1,24 153,48
A2 27,70 243,94
A3
Tipo 1 48,03 213,43
Tipo 2 89,48 223,24
Tipo 3 60,89 177,77

MÉDIA TENSÃO

Tipo 1 86,27 203,05
Tipo 2 52,12 117,20
Tipo 3 36,78 194,59

BAIXA TENSÃO

Residencial
Tipo 1 25,52 93,49
Tipo 2 17,43 126,38
Tipo 3 32,80 162,35

Nio Residencial 33,20 267,00

Iluminação Pública 30,88 146,02

BIBLIOTECA KARl A. BOEDECKER
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IV.5.7 CUSTOS MARGINAIS: DOS CLIENTES (EM U$/kW/ANO)

Os custos marginais dos clientes são resultantes da soma dos
custos marginais de capacidade (quadro 14, 15 e 16) com os de energia
(quadro 17). As componentes de capacidade, por sua vez, são o resultado
da soma dos custos de capacidade dos clientes em relação a cada nível.

QUADRO 18

TIPO PONTA FORA DE PONTA

ALTA TENSÃO

AI
A2
A3
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3

2,67 165,08
49,26 277,16

63,92 263,72
118,61 282,39
80,31 232,50

MÉDIA TENSÃO

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3

165,16
115,84
88,21

293,20
210,91
285,72

BAIXA TENSÃO

Residencial
Tipo 1 266,04 98,89
Tipo 2 257,95 133,42
Tipo 3 276,28 177,68

Não Residencial 226,94 332,92

Iluminação Pública 275,58 146,02
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IV.5.8 CUSTOS MARGINAIS PiORCLIENTE (USS/MWb)

Para serem adotados como referencial de tarifas ou,
simplesmente, Tarifas de Referência, os custos são traduzidos para
U$/MWh, considerando os fatores de carga dos clientes (Anexo Geral 3),
e o número de horas por posto (ponta: 783 h e fora de ponta: 7977 h)('),
Desta forma são convertidos todos os demais custos em U$/kW/Ano para
U$/MWh, conforme quadro final abaixo:

QUADRO 19 U$/MWh

TIPO PONTA FORA DE PONTA CUSTO MARGINAL
POR CLIENTE
(TOTAL)

ALTA TENSÃO
A1 4,46 34,32 34,1
A2 72,31 39,94 42,7
A3

Tipo 1 90,70 38,98 47,2
Tipo 2 152,39 36,27 65,1
Tipo 3 105,42 39,23 54,0

MEDIA TENSÃO
Tipo 1 216,57 40,04 86,5
Tipo 2 210,77 47,55 91,9
Tipo 3 209,42 43,94 66,6

BAIXA TENSÃO
Residencial
Tipo 1 380,40 35,82 100,1
Tipo 2 362,00 37,58 100,3
Tipo 3 380,60 35,47 79,2

Não Residencial 322,77 58,45 83,4
Iluminação Pública 376,00 30,30 81,4

CUSTO MÉDIO PONDERADO 251,4 41,20 79,9

(') Exemplificando a metodologia de cálculo temos:

PONTA

U$ 2,67/KW/ANO
= U$ 0,00446/KWH = U$ 4,46/MWh

0,764 X 783

FORA DE PONTA

U$ 165,08 / KW/ ANO
--------------------------- = U$ 0,03432/KWh = U$ 34,32 / MWh

0,603 X 7977
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o custo marginal por, cliente (total) apresentado na última coluna
do Quadro 19, é determinado com base no consumo em MWh (ponta e fora
de ponta) constante do Anexo Geral n01.(')

Concluindo este capítulo cabe destacar que os custos marginais
(tarifas de referência) de uma I dada concessionária ou de um determinado
segmento de mercado apresentam a estrutura e o nível de ,preços de
demanda e de consumo com a maior precisão possível, considerando-se as
distintas características de carga dos consumidores típicos.

A passagem da tarifa de referência para a tarifa de aplicação,
envolve a consideração de fatores que, direta ou indiretamente, exercem
influência sobre o nível e a estrutura de preços.

Ajustes se fazem necessários, por exemplo, no sentido de
estimular mudanças de ccmportamento das cargas, ou mesmo, no sentido
de atender restrições de ordem social ou financeira, o que leva em
determinadas situações a que as tarifas de aplicação se afastem dos níveis
de referência indicados pela metodologia de custos marginais.

Deve-se ressaltar que o critério do custo marginal busca a
eficiência econômica, mediante a correta alocação dos custos não
abrangendo os aspectos financeiros da concessionária no que diz respeito à
efetiva realização da receita, pois pressupõe-se uma economia
monetáriamente estável. Levando-se em conta que nosso país tem
apresentado, ao longo das últimas décadas, variações sipnificativas no
nível geral de preços como, decorrência de um continuo processo
inflacionário, há que se avaliar o impacto exercido sobre as tarifas de
energia elétrica, o que será objeto de considerações no capítulo seguinte.

(') Exemplificando:

U$ 4,46 /MWh x 1.270 MWh + U$ 34,321MWh x 187.422 MWh
________________ = 34,1

188.892 MWh . )
\
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ANEXO GERAL 1

CONSUMOS (MWh) POR POSTO E CLIENTE

Em MWh

CUENTE PONTA FORA DE PONTA TOTAL

A1 1,270 187,422 188,892
A2 35,293 369,810 405,103
A3-1 58,048 306,940 364,988
A3-2 78,514 238,181 316,696
A3-3 55,213 191,827 247,040

MT-1 351,415 984.183 1.335.598
MT-2 34,759 93,044 127,803
MT-3 28,105 175,948 205,053

MT CONV. 324,834 869,527 1.194,361

RESIDENCIAL
Tipo 1 81,346 354,503 35,849
Tipo 2 156,981 855,006 811,987
Tipo 3 100,030 689,131 789,161

NÃo RESIDENCIAL 109,246 1.045, 689 1.154,935

ILUMINAÇÃO PÚBUCA 75.498 434,897 510,395

TOTAL 1.490.552 6.597.108 8.087.660
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ANEXO GERAL 3

FATORES DE CARGA POR POSTO

TIPO PONTA FORA DE PONTA

ALTA TENSÃO
A1 0,764 0,603
A2 0,870 0,870
A3
Tipo 1 0,900 0,848
Tipo 2 0,994 0,976
Tipo 3 0,973 0,743

MÉDIA TENSÃO
Tipo 1 0,974 0,918
Tipo 2 0,702 0,556
Tipo 3 0,538 0,815

BAIXA TENSÃO'

Residencial
Tipo 1 0,893 0,346
Tipo 2 0,910 0,445
Tipo 3 0,927 0,628

Não Residencial 0,898 0,714

Iluminação Pública 0,936 0,604
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v. IMPACTO DO REIiIME INFLACIONÁRIO SOBRE O FATURAMENTO
DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERIiIA ELÉTRICA

'.1 CONCEITO

Um atributo essencial da metodologia de determinação dos custos
marginais é a alocação eficiente dos reursos econômicos.

Nos países que enfrentam elevadas pressões inflacionárias não é
suficiente somente a adoção de critérios judiciosos de cálculo dos custos
marginais das concessionárias de serviço público, conforme enunciado no
capítulo IV, pois as tarifas decorrentes dessa metodologia são fixadas e
apresentadas exclusivamente sob o enfoque econômico, requerendo, portanto,
um adequado mecanismo de proteção em relação à erosão inflacionária.

Torna-se pois, imperativo, uma atenção redobrada sobre o impacto
que a inflação exerce sobre o nível real das tarifas de energia elétrica,
decorrente da defasagem na arrecadação mensal das contas de fornecimento,
uma vez que sempre haverá um hiato nos pagamentos, por parte dos
consumidores, em função dos prazos estabelecidos pelo Poder Concedente.

Há uma literatura extensa a respeito dessa questão, especialmente os
artigos publicados por vila TANZI(32) concernentes a defasagem na
arrecadação de tributos, cujos conceitos principais e características são
predominantemente equivalentes aos aplicados ao faturamento das
concessionárias de energia elétrica.

VITO TANZI, em seu artigo "Inflation Lags in Collection, and the
Real Value of rax Revenue" afirma que a "Queda de arrecadação induzida
pela inflação tem sido um fator contributivo do processo inflacionário".

Essa afirmativa é pertinente especialmente ao setor elétrico pois, com
a queda da receita real das concessionárias, são adotadas políticas, muitas
vezes instáveis, visando a recuperação dos preços públicos mediante a
determinação de aumentos tarifários significativamente acima dos índices
oficiais de inflação, concorrendo para a aceleração do processo inflacionário,
conforme comentado a seguir no Item V. 7. Em outras situações, em nome de
uma política de estabilização, as tarifas são fixadas em patamares inferiores ao
nível inflacionário, gerando um descompasso na estrutura econômica da
concessionária.

o objetivo principal desta análise é evidenciar que, quando a taxa de
inflação torna-se elevada, como é o caso presente deste exercício de 1993, os
prazos, muitas vezes inevitáveis, da arrecadação da receita de energia,
tornam-se de importância capital, a menos que sejam compensados por outros
mecanismos de introdução nos preços de expectativas inflacionárias.

(32)TANZI, Vito. "lnjlation, Lags in Colleaion, and the Real Valueof Tax Revenue". International
MonetaryFund, StaffPappers, Vol. XXIV. n° 1, March/77.
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Por outro lado, os administradores de empresas, usando ótica
emprestada de economias com taxas inflacionárias moderadas, enfatizam em
suas análises, principalmente, a rentabilidade dos investimentos e o custo dos
financiamentos.

Não obstante, no estado inflacionário acelerado, é mais importante o
enfoque que privilegia o comportamento do ciclo financeiro resultante das
entradas e saídas de caixa. Quanto mais longo for o ciclo, mais a empresa é
afetada pela inflação.

Considerando-se que, contas a receber é um ativo monetário que
perde substância com o impacto da inflação, é preciso realizá-lo o mais
depressa possível, ou quando impraticável, devido à influência da tarifa
proporcional e dos prazos de leitura, apresentação da fatura e vencimento,
torna-se fundamental a adoção de mecanismos que neutralizem os efeitos
inflacionários.

V.2 PROCEDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO - BASE COPEL

Para as concessionárias de energia elétrica, as tarifas (preços do
produto) eram equalizadas nacionalmente, a nível de consumidor, até
março/93, quando foi sancionada a Lei n9 8.631/93 que prevê a
desequalização e diferenciação tarifária entre concessionárias, além de
eliminar a remuneração garantida.

A energia elétrica é um bem intangível e, portanto, não pode ser
vendido à vista. Todo o faturamento corresponde a Contas a Receber, cujas
consequências do impacto inflacionário estão explicitadas nestes comentários.

Face determinações governamentais, ainda não é permitido a
introdução de expectativas inflacionárias nos preços da energia, o que,
efetivamente, caracteriza o Contas a Receber da COPEL (do setor elétrico)
como um ativo monetário altamente sujeito à perda de substância econômica
com a aceleração da inflação. .

Por outro lado, o prazo para coleta de uma dada arrecadação, isto é,
lapso de tempo entre o evento arrecadável e a cobrança atrelada ao evento, é
constituído de dois segmentos:

• prazo legal; e

• prazo de inadimplência.
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V.3 FATORES INFLACIONÁRIOS QUE IMPACTAM O FATURAMENTO

Para dimensionar o prazo médio de defasagem sujeito à erosão
inflacionária devemos ter presente que o faturamento da concessionária sofre
marcante impacto de dois principais fatores abaixo:

a) Efeito Decorrente da Aplicação da Tarifa Proporcional

Este efeito decorre da relação entre a data da publicação da Portaria
DNAEE fixando a tarifa e a data da leitura e consequente emissão da
fatura de energia.

A aplicação das tarifas é proporcional, isto é, somente se pode
aplicar novas tarifas para consumos posteriores a publicação da
portaria.

A tarifa proporcional, estabelecida pela Portaria DNAEE nº 277, de
23.12.85, determina o seguinte procedimento para cálculo do importe
do consumo e demanda:

TP
(TIPl)) +(T2P2) +..(TnPn)

TD
onde:

TP = tarifa proporcional durante o período de fornecimento

P1.P2 .. Pn = numero de dias em que estiveram em vigor,
respectivamente, as tarifas T1, T2, ...Tn.

T1. T2.••Tn = tarifas em vigor durante o período de fornecimento

Levando-se em conta que a empresa efetua leitura a cada dia do
mês, distribuindo os consumidores por regiões ao longo de 30 dias,
para o consumidor cuja leitura do consumo for dia 30, e houver
aumento tarifário nesse dia, sua conta de luz será constituída de 29
dias de consumo pela tarifa anterior e apenas 1 dia pela nova tarifa.

Note-se que a sistemática de tarifa proporcional aplicada ao setor
elétrico e comyletamente diversa do critério adotado para o setor de
telecomunicaçoes ou de saneamento pois, por exemplo, quando são
aprovados os reajustes nas tarifas telefônicas ou de fornecimento de
água, em qualquer data do mês, todo o consumo de água ou o
serviço telefônico prestado no mês é reajustado pela nova tarifa
quando da emissão da conta. Procedimento semelhante é adotado
para combustíveis, pois todo o estoque existente é vendido pelo novo
preço reajustado.
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Como nas concessionárias de energia a leitura dos medidores é
efetuada diariamente, no intervalo entre o 1º dia e o 30º dia de cada
mês, adotamos um prazo médio de 15 dias para refletir este tipo de
erosão inflacionária, embora tenhamos consciência de que a
distribuição dos consumos ao longo dos 30 dias não é uniforme.

b) Efeito Leitura-Apresentação da Conta-Vencimento

o impacto inflacionário produz a perda do poder aquisitivo do Contas
a Receber face aos prazos, necessários, estabelecidos nas normas
do DNAEE para vencimento após a data de apresentação das faturas.

A determinação do prazo médio de defasagem decorrente do efeito
destes procedimentos 'de faturamento é demonstrado a seguir.

Partindo de um cronograma de faturamento e arrecadação,
identificamos os prazos estabelecidos pela Portaria nº 222/87 do
DNAEE, e que envolvem:

• data de leitura do medidor;

• data de apresentação da conta;

• data de vencimento;

• ordem de suspensão de fornecimento.
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Ponderando esses prazos, em função das classes dos consumidores,
obtemos o seguinte prazo médio.

PONDERAÇÃO INTERVALODE TEMPO
DO PRAZO

TOTAL PERIODO
FATURAMENTO LEITURA APRESENTAÇÃO ATE PONDERADO

ATE ATE vcro,
APRESENTAÇÃO VENCIMENTO

GRUPO A

Industrial 0,39 4d. 5d. 9d. 3,5

GRUPO B

Residencial
+ Comercial 0,35 5/7d. lOdo 16d. 5,6

PODERES
PUBLICOS,
IL. PUBLICA
E OUTROS 0,26 12d. 15d. 27d. 7,O

TOTAL 1,00 16,1

FONTE: COPEL

PRAZO MÉDIO DE DEFASAGEM, NA COPEL,
EFEITO LEITURA-APRESENTAÇÃO DA
CONTA-VENCIMENTO 16,1 DIAS
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v." PRAZO TOTAL DE DEFASAGEM NO FITURAMENTO SUJEITO À
EROSÃO INFLACIONÁRIA '

Conjugando-se os efeitos inflacionários advindos do explicitado nos
itens "a"e "b" anteriores, podemos considerar que o prazo médio de defasagem
do faturamento, sujeito à erosão inflacionária, é de aproximadamente 30 dias
prevalecendo a atual sistemática de reajustes tarifáríos concedidos uma vez em
cada mês,

Ressaltamos que, para conveniência de apresentação, procedemos o
arredondamento do Efeito Leitura-Apresentação-Vencimento para 15 dias em
vez de 16 dias, resultando na seguinte composição:

1. INTERVALO MÉDIO DE DEFASAGEM REFERENTE
EFEITO DA TARIFA PROPORCIONAL 15 DIAS

2. INTERVALO MÉDIO DE DEFASAGEM REFERENTE
EFEITO LEITURA-APRESENTAÇÃO-VENCIMENTO 15 DIAS

3. PRAZO TOTAL DE DEFASAGEM SUJEITO
A EROSÃO INFLACIONÁRIA 30 DIAS
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V.5 MENSURAÇÃO DO IMPACTO INFLACIONÁRIO GLOBAL

o impacto de diferentes prazos e taxas de inflação sobre o valor da
receita da venda de energia elétrica pode ser estimado pela seguinte expressão:

R= 1 (*)

(1 +p)n

onde:

R - valor real da receita de energia coletada hoje, porém, medida a preços do
período de ocorrência do evento.

p - taxa mensal de inflação

n - tamanho da defasagem, ou prazo expresso em nº de meses.

Considerando taxas variáveis de inflação e prazos diversos de
arrecadação, a título exemplificativo, pode-se elaborar uma matriz que
provavelmente abrange a experiência das concessionárias.

TAXA MENSAL VALOR REAL A RECEBER
DE DO FATURAMENTO

INFLAÇÃO
(%) NO MESES DE DEFASAGEM

o 1 2

o 1,00 1,00 1,00
10 1,00 0,91 0,83
25 1,00 0,80 0,64
40 1,00 0,71 0.51
50 1,00 0,67 0,44
80 1,00 0,55 0,31

100 1,00 0,50 0,25

(*) Adaptação de expressão utilizada por VITO TANZI. 1977.
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Quanto maior a taxa de inflação e maior o prazo de pagamento, maior
será a redução no valor real da receita.

Admitindo-se uma taxa de inflação extremamente alta, no nível de
80% ao mês, como ocorreu em Fev/90, o valor real da receita seria reduzida
para 55% considerando o período de 1 mês de defasagem.

Adotando-se 40%, a titulo exemplificativo, o valor real da receita
corresponde a 77% do faturamento para um mês de defasagem e a 51% para
dois meses de defasagem (Efeito Tarifa Proporcional + Efeito Leitura-
Apresentação-Venci mento).

Um faturamento mensal da concessionária, nominal em cruzeiros, na
data da portaria de tarifas, equivalente a U$ 70,0 milhões, sofreria uma
redução, em termos reais, de U$ 20,3 milhões por mês, ou U$ 243,6 milhões
por ano, considerando-se uma inflação de 40% ao mês.

Cabe mencionar que adotou-se como hipótese de trabalho para
elaboração da tabela acima, que a elasticidade preço da energia em kWh é
unitária.

1.6 FATORES FUNDA.ENTAIS QUE CONCORREM PARA REDUÇÃO
DA TARIFA .ÉDIA

Sem pretender aprofundar uma análise sobre elementos causadores
da inflação ou sobre planos de estabilização adotados no Brasil, interessa a
COPEL e ao setor elétrico, a identificação de dois fatores fundamentais.

V.6.1 NíVEL TARIFÁRIO

Analisar se existe discrepância acumulada entre os reajustes médios
mensais concedidos pelo DNAEE para as tarifas de energia elétrica e os
índices oficiais ou tradicionais de mensuração dos efeitos inflacionários.
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o gráfico nº V.1 a se9uir, compreendendo o periodo Dez/85 a
Dez/~3, ref!etindo uma série histórica de 2 Indicadoresei , permite as seguintesconetderações:

GRM'ICO V.I

COMPARATIVO ENTRE PORTARIA TARIFÁRIA E IGP-DI
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- Variação mensal do IGP-DI - Indice Geral de Preços publicado pela Fundação Getulio
Vargas;

- Reajustes tarifários mensais, médios; autorizados em portaria pelo DNAEE.
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Constata-se pelo gráfico nº V.1 que, a longo prazo, há uma certa
aderência entre reajustes tarifários e inflação, ficando também visível que, em
determinados períodos, há volatibilidade na fixação das tarifas em relação aos
índices de preços.

. Note-se que os aumentos tarifários autorizados no período foram
consentâneos e compatíveis com os índices inflacionários, considerando-se a
variação acumulada, pois no período Dez/85 a Dez/93 o IPG-DI situou-se
apenas 3% acima dos reajustes tarifários acumulados concedidos.

É óbvio que em determinados segmentos de tempo não houve
sincronização entre a inflação e os reajustes tarifários, causando distorções na
receita das empresas de energia. Em outros períodos, em função das políticas
de recuperação tarifária, os reajustes tarifários autorizados pelo DNAEE foram
superiores à variação da inflação, permitindo uma compensação no período.

Esse fato nos permite considerar que a fixação do nível tarifário, em
Dez/93, está praticamente ajustado à inflação, em termos de índices
acumulados para o período. Para equalizar não seria necessário a adoção de
"tarifaços" ou planos de recuperação exarcebados. Na realidade, o único ajuste
que se requer é um mecanismo de proteção contra a erosão inflacionária,
equacionado em bases correntes.

O resultado desta análise está atrelado à escolha da data-base da
série histórica (Dez/85).

É notório que a escolha da data-base é assunto muito cotrovertido, e,
neste caso, utilizamos Dez/85 por dois motivos principais:

1. É um período que abrange os principais Planos de Estabilização
aplicados à economia brasileira desde 1986, pois os intervalos de
vigência de cada plano caracterizaram-se por acentuadas
distorções nos preços relativos, e que numa série mais
abrangente, ficam atenuadas.

2. De Dez/85 a Dez/93, o IGP-DI apresenta uma evolução muito
próxima do INPC.

Quando utiliza-se uma outra base (a preços constantes) como por
exemplo, Dez/75, ou Dez/79, a tendência é que as tarifas da época, em .bases
corrigidas pelo IGP, apresentem valores mais elevados do que os atuais, em
decorrência, provavelmente, de que nessa época a variação entre o IGP e
outros indicadores (como por exemplo a variação cambial ou o próprio INPC a
partir de 79) era muito mais acentuada, devido, principalmente, à metodologia
anterior adotada pelo IGP. Antes de 1985 havia predominância do nível de
preços da cidade do Rio de Janeiro. A partir de 1985, o IGP apresentou
abrangência nacional.
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V.6.2 EROSÃO INFLACIONÁRIA DA TARIFA MÉDIA

Concluindo-se a comparação de indicadores constata-se que, apesar
dos reajustes tarifários autorizados pelo DNAEE estarem compatíveis com os
índices Inflacionários, no período, a tarifa média real apresenta sempre valores
deprimidos em relação às portarias, pois os indicadores são valores pontuais
que não refletem a erosão inflacionária diária das tarifas reais e,
consequentemente, da receita real arrecadada.

Ao longo do período, a perda da substância econormca pode ser
visualizada no gráfico nº V.2 mediante aplicação da fórmula apresentada no
ítem 5.
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Essa discrepância, predominantemente, é explicada pela aplicação do
chamado "Efeito Tanzi" ao setor elétrico.

Ocorre que, conforme conceitualmente indicado no ítem anterior, a
questão fundamental do setor elétrico não é de fixação do nível tarifário, mas,
fundamentalmente, de se estabelecer procedimentos adequados para os
reajustes tarifários que possam neutralizar o impacto inflacionário negativo dos
elementos que denominamos Efeito Leitura-Apresentação- Vencimento e
Efeito Tarifa Proporcional.

Inúmeros esforços têm sido dispendidos pelo Poder Concedente,
especialmente pela adoção de planos de recuperação e recomposição tarifária,
aplicando-se aumentos tarifários superiores à inflação em determinados
períodos.

Esses esforços não têm sido bem sucedidos porque, inexoravelmente,
consoante descrição elaborada nos itens V.3 e V.4, fica evidenciado que o
faturamento da empresa apresenta um intervalo médio de 30 dias,
completamente vulnerável ao Impacto dos efeitos inflacionários (em algumas
concessionárias esse prazo é superior).

A perda de substância econômica da empresa, nesse intervalo, é
diretamente proporcional ao índice de inflação.

V.7 PERDA DE SUBSTÂICIA ECOIOMIICA E FORMAÇÃO DE
EXPECTATIVAS

V.7.1 PERDA DE SUBSTÂNCIA ECONÔMICA DO FATURAMENTO

Fica evidenciado- que a conjugação dos efeitos dos dois componentes
principais

• Efeito Tarifa Proporcional; e

- Efeito Leitura-Apresentação- Vencimento

acarreta uma erosão no valor real do faturamento ou perda de substância
econômica que varia diretamente com a magnitude inflacionária (gráfico n2

V.2).

o procedimento leitura-vencimento apresenta prazos praticamente
rígidos pois, a possibilidade de redução significativa depende de um processo
de desenvolvimento tecnológico a médio prazo.
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o procedimento para fixação dos reajustes tarifários apresenta um
vasto campo a ser aprimorado, pOIS a sistemática erosão das tarifárias é
resultado de uma inadequada política adotada que, ao longo dos últimos anos e
no decorrer dos 6 Planos de Estabilização implantados, configurou-se,
essencialmente, pela seguinte atitude:

a) nos períodos de congelamento, ou de flexibilização de preços, as
tarifas são mantidas congeladas por períodos significativamente
superiores aos períodos de congelamento de insumos do setor
eletrico, criando uma incerteza sobre recomposição tarifária e
gerando elevadas distorções nas tarifas médias reais e,
consequentemente, reduzindo drasticamente as taxas efetivas de
retorno.

b) as recuperações, em alguns períodos, são implementadas
mediante aumentos reais das tarifas, em valores, muitas vezes,
sensivelmente superiores aos níveis inflacionários.

Observa-se, contudo, que aumentos na tarifa industrial teriam pouca
influência sobre o nível geral de preços. Estudos setoriais(*) evidenciam que a
incidência do insumo de energia elétrica na formação do custo final do produto
industrial é muito reduzida e alcança a média de 1,2% sobre o custo de
produção. Essa média industrial abrange tanto as indústrias extrativas como as
Indústrias de transformação. Em casos específicos, como a indústria elétro-
intensiva (alumínio) a ponderação do insumo energia elétrica atinge a 30%,
porém, esse segmento tem uma influência pouco significativa no índice geral
de preços do País. Todavia, não são disponíveis estudos sobre qual a
correlação ou a contribuição dos aumentos de preços públicos (em patamares
acima dos índices oficiais de inflação) para a geração das expectativas
inflacionárias.

Percebe-se, entretanto, pelo gráfico V.1 que, quando as autoridades
governamentais decidem implementar um programa de recuperação tarifária a
curto prazo, os aumentos acima da inflação concedidos para os preços
públicos, podem estar acarretando um efeito de aceleração das expectativas
Inflacionárias, calibrando para cima o nível geral de preços que, na sequência,
acaba superando os próprios níveis tarifários recuperados.

A medida que se implantam novos planos de estabilização, ocorre o
congelamento das tarifas de energia por períodos superiores aos dos preços
dos insumos, resultando em reduções drásticas das tarifas médias do setor, o
que exigirá, no futuro, um novo programa de recuperação tarifária, o qual
poderá afetar as expectativas inflacionárias, e assim sucessivamente.

Com relação às expectativas inflacionárias, merece destacar alguns
conceitos que procuram explicar a formação das expectativas subjetivas.

(*) CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA - CNI. "A Crise do Setor Elétrico".
Jun/86. Publicação Interna.
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V.7.2 FORMAÇÃO DE EXPECTATIVAS

Segundo JOHN WILLlANSON(38) , os rendimentos, os preços de
diferentes ativos e o comportamento de determinadas variáveis dependem,
além de outros fatores, também, de expectativas subjetivas.

As expectativas podem mudar rapidamente devido a fatores que vão
desde desastres climáticos, eventos políticos ou mesmo boatos sobre
informações econômicas.

o papel da formação de expectativas que podem estar atrás de
repentinas variações de preços, tradicionalmente tem sido minimizado pelos
economistas.

As hipóteses principais de formação de expectativas, segundo
Wi"ianson, podem ser sintetizadas da seguinte forma:

a) Expectativas Estáticas

Os agentes esperam que o valor atual de uma determinada
variável se mantenha no futuro.

b) Expectativas Adaptativas

Os agentes têm alguma expectativa antes do início do período
presente. Quando observam o valor que a variável realmente
assume no período, adaptam sua expectativa para o futuro como
uma parte daquilo que de fato ocorreu no período. Isso equivale a
tomar uma média ponderada do que realmente aconteceu e o que
antes se esperava que acontecesse, como a expectativa do que
provavelmente acontecerá no próximo período.

Esta hipótese ficou famosa na análise da inflação, onde se
formaliza o argumento de que uma inflação que ultrapasse a taxa
esperada, serve para pressionar para cima a taxa esperada de
inflação. Também implica que, qualquer valor mantido constante o
bastante, acabará sendo o valor esperado.

c) Expectativa de Extrapolação

Os agentes extrapolam a variação (incremento ou decréscimo) que
acabaram de observar, para o futuro. É o comportamento que leva
a corridas especulativas.

d) Expectativas Regressivas

Os agentes têm uma estimativa do valor normal ou de equilíbrio, e
quando há um desvio, esperam que ele tenda a voltar para o valor
normal, embora não necessariamente, no mesmo momento.

(38) WILLIANSON, John. "A Economia Aberta e a Economia MundiaL" Editora Campus, 1989.
p.212-215.
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Quase todas estas hipóteses equivalem à aplicação de uma regra
prática arbitrária baseada no comportamento passado para prever
os valores futuros. Argumenta-se que esta é, em geral, uma
maneira visivelmente irracional de se formar expectativas.

e) Expectativas Racionais

O conceito de expectativas racionais baseia-se na idéia de que os
agentes procuram fazer o melhor uso possível das informações de
que dispõem na formação de suas expectativas, o que parece uma
idéia bastante óbvia.

Vale a pena observar que as expectativas racionais não são,
necessariamente, incompatíveis com todas as demais hipóteses
referentes à formação de expectativas. Em particular, quando os
agentes não sabem qual é a estrutura econômica, tendo que
aprender sobre ela, as expectativas adaptativas tornam-se
racionais.

Sobre o assunto destacamos ainda trechos constantes de publicação
da Fundação Getúlio. Vargas - DANTAS, DANIEL VALENTE. "Indexação"
(1987)<*) conforme a seguir:

"Milton Friedman, em artigo publicado em 1974,
recomendou "indexação como meio de facilitar o combate à
inflação", sob o argumento de que "evita os problemas
causados pela defasagem das expectativas", uma vez que
"a indexação eliminaria a interveniência das expectativas
inflacionárias" .

"O tipo de indexação recomendada por Friedman, no
entanto, não é encontrado na maioria dos países".
Encontra-se com frequência as correções monetárias
defasadas" que apresentam "efeitos bastante
diversos da indexação em bases correntes". A
indexação defasada ao invés de eliminar a interveniência
da inflação passada na formação de preços, que em
uma economia indexada se dá via expectativas
inflacionárias, justamente institucionaliza esta
intervenção, tornando desastrosas as consequências

do combate à inflação sobre o produto e o emprego".
A publicação cita também, que a matéria é contraditória,
pOIS há autores que apresentam divergências conceituais,
afirmando "ser inócua a indexação", ou mostrando que
"esta tem efeito instabilizante do lado da oferta".

(*) DANTAS, Daniel Valente. Indexação. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas. 1987.
(Originalmente apresentado como tese de Doutorado).
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V.8 .EDIDIS PROPOSTIS PIRI ITENUIR OS EFEITOS
INFLACIONÁRIOS

. Torna-se, pois, de fundamental importância que nos períodos de
variação acelerada de preços duas medidas essenciais sejam estabelecidas
par~ atenuar o impacto inflacionário negativo e a perda exponencial de poder
aqutsitivo das tarifas:

a) Desenvolver aprimoramento tecnológico no sentido de reestruturar
o procedimento e reduzir os intervalos de leitura-apresentação-
vencimento. Essas ações não apresentarão resultados imediatos
pois o desenvolvimento de novos processos tecnológicos exigem
maior prazo de maturação.

b) Na proporção que acelerar o ritmo inflacionário, permitir a
introdução na tarifa de fator de ajuste da expectativa
inflacionária, pois a energia é um bem econômico como qualquer
outro.

. Esta medida de considerar a expectativa inflacionária diária, deve ser
introduzida tanto para neutralizar o efeito da tarifa proporcional como para
compensar as perdas do efeito leitura-vencimento.

Esta última instância seria uma forma de indexação em bases
correntes, nos termos em que foi estabelecido para os impostos e taxas
federais, estaduais e municipais. Ao consumidor, seria aplicada a tarifa,
estabelecida para o fornecimento, atualizada até o dia do vencimento com base
em níveis idênticos aos da inflação projetada. Esse mecanismo neutralizaria
totalmente a detasaqem de 30 dias e, em termos de geração de expectativas,
seria muito menos Inflacionária que a atual política de conceder aumentos
superiores aos da inflação em determinados períodos e que, devido a
inflexibilidade dos prazos de cobrança, resultam no futuro, em erosão
inflacionária, não permitindo a médio prazo a recuperação tarifária desejada.

Finalizando, desejamos ressaltar que as medidas propostas tendem a
trazer resultados imediatos para o setor elétrico, não elidindo, contudo, que se
proceda a médio prazo, a implementação das demais propostas básicas para o
saneamento econômico-financeiro do setor elétrico, tais como:

a) reordenamento institucional do setor com propósitos voltados para
o futuro, principalmente quanto ao estímulo na participação da
iniciativa privada;

b) Incremento real na destinação de fundos para o setor elétrico e
não apenas propostas de reorientação dos fluxos de recursos
existentes, consubstanciadas em reformulações que transferem
recursos intrassetorialmente, não concorrendo para o acréscimo
dos fundos disponíveis;

Na verdade, nos últimos anos, ocorreu uma intensa drena~em de
recursos do setor elétrico para outros setores publicas,
notadamente para Estados e Municípios (cancelamento do Imposto
Único e criação do ICMS e compensações financeiras sobre o
consumo de energia).

c) Conclusão da implantação da metodologia de tarifas a custo
marginal.

122



V.I CONCLUSÕES

Ao longo dos últimos anos, o setor elétrico tem promovido um elenco
de estudos e proposições tendentes a sua reformulação institucional, bem
como, implementado programas de recuperação tarifária. O resultado não tem
sido favorável, pois, em nossa percepção, uma questão fundamental que é a
erosão inflacionária do faturamento e consequente das tarifas médias, não tem
recebido a atenção necessária pois alega-se que a recomposição do valor real
das tarifas constitui-se em fator inflacionário.

Acreditamos que é urgente enfrentar diretamente esta questão, da
mesma forma que o poder público já enfrentou com sucesso a indexação dos
impostos e cujo resultado tem sido favorável aos órgãos públicos e à
sociedade.

O nível tarifário nacional, médio, sob o conceito de faturamento,
atingiu em setembro/92 a U$ 52/MWh. O aprofundamento da crise econômica
provocou alterações na política tarifária, com adiamentos nos reajustes, o que
reduziu o valor real da tarifa média a U$ 46/MWh, em dezembro/92. A média
anual situou-se em U$ 49/MWh, nível este insuficiente para garantir a
cobertura dos custos, o programa de investimentos e compromissos de
pagamento do serviço da dívida.

No exercício de 1993, e mantendo o mesmo conceito, a tarifa média
anual, a nível nacional, situou-se em US$ 55/MWh, mesmo com a implantação
do programa de recuperação tarifária preconizado pela Lei nO 8.631/93. Em
dezembro/93 a tarifa média atingiu a U$ 60/MWh.(*)

Ademais, não é disponível o valor da tarifa média de Portaria, a nível
brasileiro, para propiciar a comparação com a tarifa média de faturamento.

Com a finalidade de embasar a argumentação, indicamos que em
dezembro/93 a tarifa média em Portaria para a COPEL alcançava o nível de
U$ 90/MWh. Contudo, em decorrência do impacto inflacionário, a tarifa média
de faturamento correspondente ao mesmo periodo, situou-se em U$ 64/MWh.

Estas informações evidenciam que o efetivo recebimento do bem
econômico kWh, multiplicado por tarifas com defasagens médias de 30 a 40
dias (dependendo da concessionária) e sujeitas à erosão inflacionária, resulta
em tarifas efetivas deprimidas, que têm gerado a desestruturação econômica
do setor. Esse descompasso gera também conflitos com o principal financiador
dos programas de expansão do setor elétrico que é o Banco Mundial, o qual
preconiza uma tarifa média em torno de US$ 67/MWh.

(*) Fonte: ELETROBRÁS. Relatório Anual. 1992 e Boletim Tarifário. Dez./93.
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Na posição de dezembro/93 não seria economicamente adequado
indexar os níveis tarifários nominais vigentes em portaria do DNAEE, pois os
seus valores seriam exacerbadamente elevados para as necessidades do setor
elétrico.

o patamar ideal seria a manutenção do valor real da tarifa média de
fornecimento em torno da meta de US$ 67/MWh, na data de vencimento das
contas de energia.

Para a política de retomada do crescimento econômico, preconizada
pelas autoridades governamentais, é fundamental que o setor elétrico passe a
contar novamente (o Banco Mundial suspendeu a concessão de novos
empréstimos para o setor há mais de 6 anos) com aportes de recursos de
financiamentos de entidades internacionais a fim de expandir o sistema e
prover o fornecimento de energia em qualidade e quantidade necessária ao
desenvolvimento do País.
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VI. AUTO-SUSTENTAÇÃODA EMPRESA

o capítulo IV versou sobre a metodologia de determinação dos custos
marginais que permitem oferecer informações apropriadas para a eficiente
alocação dos custos específicos, em diferentes horas do dia, níveis de tensão e
categorias de consumidores.

Constata-se pelo capítulo V que, em um País sujeito a pressões
inflacionárias, a adoção de critérios de custo marginal, de forma isolada, não
atende aos requisitos financeiros do setor elétrico se não estiver atrelada à
mecanismos de proteção contra a erosão inflacionária das tarifas de
fornecimento.

Considerando que o objetivo da dissertação é a configuração de um
modelo de auto-sustentação da empresa no seu horizonte econômico, é
essencial que se proceda, também, a uma análise dos elementos relacionados
com a estrutura de capital. Além do mais, pelo fato de que as concessionárias
de energia elétrica apresentam características de monopólio regulamentado nas
suas áreas de concessão, torna-se fundamental a preocupação com o benefício
líquido da produção para a sociedade, decorrente da fixação de preços em
regime de monopólio regulamentado.

Na realidade, a análise da economia do bem-estar explica as raízes
que têm levado muitos autores a recomendar a tarifação a custos marginais para
setores da economia estruturalmente não competitivos e regulamentados pelo
governo.

Tenta-se, em tais setores da economia, reproduzir os resultados de um
mercado perfeitamente competitivo visando á alocação ótima dos recursos da
sociedade.
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VI.1 o CUSTO SOCIAL E REG'ULAMENTAÇÃO DO MONOPÓLIO

Em um mercado competitivo, a condição de maximização .retere-se ao
nível de produção em que o preço é iguala0 custo marginal, enquanto no
monopólio o nível de produção situa-se no ponto em que o custo marginal é
igual a receita marginal. Resulta nesse ponto de produção que o preço excede
o custo marginal.

É fundamental pois que se proceda a comparação do excedente do
consumidor e do produtor nas situações de maximização de lucro em mercado
competitivo e em situação de monopólio, conforme gráfico a seguir .(29)

$/Q

PaI

Pc

PERDA_DE EXCEDENTE
00 CONSUMIDOR

AR

Oro Dc QUANTIDADE
Ouando há um deslocamento de uma situação de competitividade com

preço Pc e quantidade Oc para uma posição de monopolista com preço Pm e
quantidade Om, o retângulo A e os triân.gulos B e C evidenciam as modificações
no excedente do consumidor e do produtor.

Face elevação do preço de Pc para Pm os consumidores perdem A + B
e os produtores ganham A-C.

A análise do diagrama evidencia que há uma mudança no excedente
quando se desloca da situação de concorrência perfeita, do preço Pc e da
quantidade Oc para uma situação de monopólio com preço Pm e quantidade Om.

(29) PINDYCK. 1992.
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Sob monopólio, o nível de produção é reduzido e o preço torna-se mais
elevado. Devido à elevação dos preços, os consumidores que comprariam os
bens perdem o excedente no montante dado pelo retângulo A. Aqueles que
não comprariam o bem ao preço Pm, mas sim ao Preço Pc, também perderiam
excedente, no montante dado pelo triângulo B. A perda total de excedente do
consumidor é, portanto, A+B.

Em decorrência, o produtor ganha o retângulo A através da venda a um
preço mais elevado, porém perde o equivalente ao triângulo C, que seria o lucro
adicional que ele deveria receber através da venda Oc-Orn ao preço Pc. O
ganho total do produtor é, portanto, A-C.

Deduzindo-se a perda do excedente do consumidor da do excedente do
produtor, verificamos a perda líquida de excedente dado por B+C. Esta é a
perda de peso-morto decorrente da situação do poder do monopólio.

. 'Mesmo que o lucro do monopolista seja tributado e redistribuido aos
consumidores de seus produtos, haveria uma ineficiência porque a produção
seria inferior a do regime sob competição.

A perda de peso-morto é o custo social desse tipo de ineficiência.

V.1.1 REGULAMENTAÇÃO PREÇO

Eliminar a perda de peso-morto que resulta da situação de poder de
monopólio é o objetivo precípuo da regulamentação do preço. Frequentemente
é praticada para monopólios naturais.

a) Custos Decrescentes

Em condições de custos decrescentes a melhor alternativa é
estabelecer o nível de preços no ponto de interseção do custo
médio e da receita média. Em decorrência, a firma não recebe
lucros de monopólio ou lucros excessivos e a produção é a maior
possível sem que a empresa saia do negócio.

Como resultado, a regulação de um monopólio é usualmente
baseada na taxa de retorno sobre o capital investido. A agência
reguladora determina um preço em que a taxa de retorno é
competitiva ou justa no sentido do senso comum.

O preço máximo permitido é baseado na taxa de retorno esperada
para a empresa e que é denominada taxa de retorno
regulamentada. Esta tem sido a configuração tradicional de
concessão de serviço público aplicado ao setor elétrico brasileiro
nos últimos 30 anos.
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o regime de concessão e de fixação das tarifas está baseado no
regime do custo do serviço (custo médio) no qual incorporava-
se a remuneração do investimento com base em taxas de 10 a 12%
ao ano, regulamentadas por lei. Devido a política tarifária adotada
nos últimos anos, especialmente como instrumento de combate à
inflação, a taxa de remuneração do setor elétrico tem se situado no
patamar inferior a 6%, o que é incompatível com a estrutura de
capital adotada, notadamente considerando a captação de
empréstimos com taxas de juros superiores à taxa de retorno, o
que leva, de forma inexorável, à crônica escassez de recursos.

Há autores como SAMUELSON & NORDHAUS(30) que acrescentam
uma posição diversa argumentando que, em determinados casos, a
regulamentação pode, em contraposição, contribuir para manter os
preços elevados, aumentando o rendimento dos produtores,
mediante entraves à entrada e à concorrência em atividades
regulamentadas.

b) Concessionárias com Custos Crescentes

Abstraindo-se do caso clássico das indústrias que apresentam
custos decrescentes, podemos considerar que a maior parte das
concessionárias de energia elétrica, particularmente na América
Latina, poderiam ser incluídas numa segunda categoria de
monopólios naturais que compreende indústrias com custos
crescentes e recursos escassos.

Assume-se que os custos são crescentes porque as informações
disponíveis na ELETROBRÁS indicam que os custos unitários do
setor elétrico são crescentes, especialmente na geração que
concorre com cerca de 50% dos custos. Os aproveitamentos
hidroelétricos mais econômicos já foram construídos e, à medida
que a demanda cresce, as novas hidroelétricas são edificadas em
regiões com menores desníveis topográficos, mais afastados dos
centros de consumo e que apresentam bacias de acumulação mais
onerosas, atingindo, inclusive, terras de elevada fertilidade ou de
maior adensamento populacional.

A seguir, apresentamos o diagrama de oferta e demanda de uma
concessionária de energia elétrica, em um caso simplificado, para o
qual tanto as curvas de custos como a curva de demanda são
li neares(24).

(30) SAMUELSON ANO NOROHAUS. 1988. p.646.

(24) MANSFIELO. 1991.
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Os custos unitários AC(q) são crescentes e definidos pela
equação

AC(q) =a +bq

onde q é o nível de produção. Portanto, a curva de custos totais
TC(q) é definida pela função quadrática

TC(q)=AC(q).q aq +bq2

e a curva de custos marginais MC(q) pela função linear

dTC_.- =MC(q)=a +2bq
dq

Para um monopólio, a curva de demanda da empresa é a própria
curva de demanda do mercado. No diagrama a curva de demanda
do mercado, relacionando com o preço (p) a quantidade (q). é
definida pela equação

P(q)-h -cq
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A curva de receita total
quadrática

(TR(q» é definida pela função

TR(q)=P(q).q -hq.cq2

e curva de receita marginal (MR(q)) pela função linear

dTR- =MR(q) h -2cq
dq

o monopólio não reg,ulamentado escolherá seu nível de produção
(Q) de forma a maximizar seu lucro ou receita líquida NR(Q).

A receita líquida é definida por:

NR(Q) =TR(Q) -TC(Q)

sendo maximizada para

dNR(Q)
dq

d[TR(Q) -TC(Q) =MR(Q) -MC(Q) =0
dq

Portanto, o lucro do monopólio é maximizado para o nível de
produção a, que iguala a receita marginal e o custo marginal, ou
seja, para

MR(Q)=MC(Q)

No exemplo do diagrama, o equilíbrio do monopólio não
regulamentado se dará com referência ao ponto H, para um nível
de produção Om e um preço Pm. A receita líquida maximizada
corresponde a

2 2
NR (Qm) hQm -cQm -aQm -nQm

2 2
NR(Qm) =(h -a)Qm -cQm -bQm

que é a área do trapézio ACEH.

o benefício líquido da produção para a sociedade NB(Q) pode
ser definida como a diferença entre a disposição a pagar dos
consumidores e o custo total da produção.
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Para o nível de produção do monopólio não regulamentado, Qm,
corresponde á área do trapézio ADEH. Verifica-se que com o
produtor fica a maior parcela desse benefício líquido total, pois
seu lucro corresponde à área ACEH. A parcela do benefício que
fica com o consumidor (excedente do consumidor "CS")
corresponde à área do triângulo CDE.

Para qualquer que seja o nível de produção, é sempre verdadeira a
relação:

NB(Q) =NR(Q) 1CS(Q)

A regulamentação do monopólio pode definir o preço e o nível de
produção com o objetivo de maximizar o benefício líquido da
produção (NB) ou seja, o benefício líquido para a sociedade. O
benefício é máximo para:

dNB(Q) =p(Q) -MC(Q) =0
dq

ou seja, para o nível de produção em que o preço iguala o custo
marginal (no ponto G) e corresponde ao triângulo DGA.

P(Q) =MC(Q)

Esta análise de equilíbrio parcial demonstra, portanto, que o
benefício líquido da indústria é maximizado se, e somente se, as
condições de equilíbrio de concorrência perfeita forem satisfeitas.

Sob o enfoque mais amplo, a análise do equilíbrio geral demonstra
que a concorrência perfeita, em todos os setores da economia,
garante a alocação ótima dos recursos da sociedade. Comrbase
nesta conclusão, sugere-se que a tarifação a custos marginais
seja adotada em setores não competitivos da economia, visando
otimizar a alocação de recursos.

O monopolista representativo da concessionária de energia deveria
ter seu preço regulamentado (o que efetivamente já ocorre) porém,
de forma que se reproduza o equilíbrio da demanda e oferta da
concorrência perfeita, o que corresponde ao ponto do diagrama, a
um nível de produção Qr e a um preço Pro
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VI.2 AUTO-SUSTENTAÇÃO DA EMPRESA NO HORIZONTE ECONGMICO

o poder público deve formular as políticas tarifárias e de investimentos
das concessionárias de serviços públicos de forma a permitir que estas
alcancem uma série de objetivos sociais e econômicos. Um nível de
performance financeiro é uma condição necessária, mas geralmente não
suficiente para o cumprimento de tais objetivos. Entre os objetivos destaca-se o
destinado a influenciar o comportamento dos consumidores e melhorar a
alocação dos recursos da sociedade.

A performance financeira da empresa está condicionada pelos seus
requisitos de receita, normalmente representados por uma adequada taxa de
retorno sobre o capital investido, à qual são acrescidos os custos de operação
e manutenção, além das taxas, impostos e uma compensação pela depreciação
de instalações e equipamentos. A solução mais eficiente de um ponto de vista
puramente economômico , é a tarifação a custos marginais. Se a receita da
empresa for suficiente ou excessiva, o Governo deve recorrer a ajustes para que
sejam satisfeitos os requisitos financeiros, sem excesso de lucros.

Do ponto de vista da eficiência econômica, um procedimento de ajuste
do custo marginal aos requisitos financeiros baseia-se em discriminação de
preço [Ver PINDYCK(29)). Para este procedimento a divergência permitida entre
o custo marginal e a tarifa será tanto maior quanto menor for a elasticidade-
preço da demanda da categoria de consumidores. Na prática, esse
procedimento de discriminação do preço vem ocorrendo no setor elétrico,
embora de forma imprecisa face à carência de dados sobre elasticidade.

No tocante aos conceitos relacionados a uma adequada taxa de retorno
sobre o capital investido cabe mencionar alguns aspectos relevantes que devem
constituir preocupação permanente dos administradores financeiros com o
objetivo de manter a auto-sustentação da empresa.

A Taxa Interna de Retorno - TIR, dos projetos de investimentos - que
na visão de KEYNES(22) constitui a "taxa de desconto que tornaria o valor
presente do fluxo de anuidades das rendas esperadas desse capital,
durante toda a sua existência, exatamente igual ao seu preço de oferta" e
que foi denominada pelo autor de "Eficiência Marginal do Capital", deve ser
igualou superior à taxa de juros.

(29) PINDYCK. p. 373.

(22) KEYNES, John Maynard. in tradução de "The General Theory of Employment,
Intere.t and Money". Londres, The Macmillan Press, 1973. Capítulo 11.
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VAN HORN E(35) indica que a aceitação das decisões de investimento
devem ter como critério o "O Custo Geral de Capital" , que é constituído pelos
custos dos vários componentes de financiamento, em especial o custo de capital
próprio, os custos de endividamento e o custo das ações preferenciais. Deve-
se considerar o efeito da tributação mediante imposto de renda e as condições
de alavancagem "Ieverage" da firma, cujo objetivo é atingir um equilíbrio entre
risco e retorno esperado.

o método tradicional pressupõe que existe uma estrutura ótima de
capital e de que a firma pode aumentar seu valor total com o uso judicioso da
alavancagem (Ieverage), isto é, que a firma pode, inicialmente, baixar seu custo
de capital e aumentar seu valor total com endividamento.

Em contraposição, MODIGLlANI & MILLER(23) em seu artigo "A
Correction " reiteraram os conceitos do seu importante artigo anterior "The
Cost of Capital, Corporate Finance and The Theory of Investment" - 1958,
onde preconizam que, abstraindo os efeitos da tributação, a estrutura
financeira é irrelevante do ponto de vista da maximização do valor da empresa.
Apresentaram dados empíricos mostrando a independência do valor total e do
custo do capital da firma de sua estrutura de capital.

A posição de M.M. baseia-se na idéia de que o valor do investimento
se mantém, não importa como se divida a estrutura de capital de uma firma
entre capital de terceiros e capital próprio. Oferecem como prova um processo
semelhante a "arbitragem" no qual os investidores poderão utilizar um
"Ieverage doméstico" como substituto de um "Ieverage corporativo" a fim de
manter constante a taxa de capitalização global, mesmo em situação de mais
elevada alavancagem.

Por outro lado, ESRA SALOMON(31) faz uma análise direcionada à tese
de M.M. e afirma que na medida em que a taxa média de juros pagos aumenta, o
custo marginal de empréstimo passa a ser superior a taxa média de juros.

Argumenta que no início ou na fase moderada do "Ieverage" o custo
geral de capital declina, possivelmente devido às imperfeições do mercado,
mas no mrrumo, devido ao efeito dos impostos. Assim que o "Ieverage"
alcança e então excede o limite aceitável para o mercado de empréstimos, o
custo marginal de empréstimo aumenta rapidamente, e a vantagem do imposto
é compensada pelo acréscimo do custo de cada incremento posterior da dívida.
Sintetiza, afirmando que a tese de que o custo de capital da empresa é
irrelevante, isto é, de que é independente de sua estrutura econômica, não é
válida.

(35) VAN HORNE. 1977.

(23) MODIGLlANI, Franco & MILLER, Merton. 1988.

(31) SALOMON, Esra. JournB' of FinBnce.
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'1.3 CONCLUSÃO

Os conceitos apresentados sobre a economia do bem-estar explicam as
razões que recomendam a adoção de tarifação a custos marginais para setores
da economia estruturalmente não competitivos e regulamentados pelo poder
público. Procura-se reproduzir os resultados de um mercado competitivo,
objetivando a alocação ótima dos recursos da sociedade.

A configuração de um modelo de auto-sustentação da empresa no seu
horizonte econômico abrange a aplicação da tarifação com base em custos
marginais atrelada a mecanismos de proteção contra a erosão inflacionária nas
conjunturas adversas. Deve-se agregar a esses procedimentos a preocupação
permanente com a otimização da estrutura de capital.

Para as concessionárias que apresentam custos crescentes com o
aumento do nível de produção - conjuntura atual de elevado endividamento e de
taxas de juros geralmente superiores às taxas de retorno - o sistema tradicional
de tarifação pelo custo médio vem ensejando grave desinteresse por novos
investimentos. Em última análise, quem sofre as consequências da ausência
de novos investimentos é o consumidor dos serviços de energia elétrica, através
da degradação da confiabilidade do atendimento.
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