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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste Volume III será responder à seguinte pergunta: A aplicação do Smart Grid em 
distribuidoras de energia aumenta ou reduz a tarifa, e em quanto? 
 
Para isso, faz-se fundamental a análise destes investimentos considerando cinco variáveis principais: 
 

i) O custo do investimento; 
ii) A redução ou o aumento da vida útil média da rede; 
iii) A redução ou o aumento nos custos operacionais da empresa; 
iv) A redução ou o aumento nas Perdas (comerciais e técnicas); e  
v) A melhoria ou piora nos níveis de qualidade. 

 
Ressalta-se que o resultado que será apresentado refere-se ao conjunto de equipamentos e atividades 
que foram adotados por algumas concessionárias, não representando de forma alguma a totalidade das 
opções atualmente existentes para implantação de Redes Elétricas Inteligentes. Foram considerados 
casos conhecidos no Brasil, como o da concessionária paranaense Copel no município de Fazenda Rio 
Grande – PR, e o da distribuidora fluminense Ampla, com a telemedição – ambos considerando as 
informações públicas dos projetos e os dados apresentados em congressos e seminários. Por isso os 
resultados podem variar de acordo com o conjunto de equipamentos e atividades aplicados por outras 
concessionárias. 
 
Afinal, fatores particulares às áreas de concessão, como elevados índices de Perdas Comerciais ou 
elevado índice de interrupções por motivos diversos podem tornar o investimento mais ou menos viável 
de acordo com o tipo de equipamento aplicado. Desta forma, faz-se possível a reprodução deste estudo 
por qualquer outra concessionária que possua dados diferentes, já que – como dito anteriormente – cada 
distribuidora possui características de concessão distintas. 
 
 

2. A RELAÇÃO ENTRE TARIFA E SMART GRID 

 
Demonstra-se neste capítulo toda a metodologia de cálculo utilizada neste trabalho para calcular o 
impacto do Smart Grid na tarifa. Para facilitar a compreensão, sugere-se que seja baixada a planilha 
disponibilizada pela ANEEL em todas as Audiências Públicas – AP que suportam o processo de Revisão 
Tarifária das distribuidoras de energia. Para exemplificar, demonstramos a AP 017/20121. Esta planilha 
demonstra as relações existentes entre as variáveis abaixo, sendo ilustrativo para compreender como 
elas ocorrem, e será utilizada no decorrer deste trabalho para a modelagem dos resultados. 
 

2.a O Ativo Fixo – CAPEX 
Como visto anteriormente, existem dois impactos relacionados ao acréscimo do investimento (CAPEX): 

 
 Remuneração; e 
 Quota de Reintegração. 

 
A Remuneração é calculada com base no produto do WACC pelo total investido com Capital Próprio mais 
o produto dos juros efetivos dos empréstimos RGR pelo montante investido com estes recursos. No 
exemplo em questão, podemos demonstrar o cálculo da Remuneração com: 
 

                                                 
1 Que aprovou o 3º Ciclo da Revisão Tarifária na Copel Distribuição.  
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2012&attIdeAud=643&attAnoFasA
ud=2012&id_area=13 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2012&attIdeAud=643&attAnoFasAud=2012&id_area=13
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2012&attIdeAud=643&attAnoFasAud=2012&id_area=13
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Tabela 01: Memória de Cálculo da Remuneração de Capital da Copel no 3CRTP 

Descrição 
A - Retorno (WACC c/ 

impostos) 
B - Montante a ser 

Remunerado 
Total da Remuneração 

(A * B) 

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

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

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

   
278.907.361,84 

 
Assim, verifica-se que a remuneração nada mais é que o produto entre o WACC e o montante da Base 
de Remuneração Líquida, acrescido dos juros referentes aos empréstimos com recursos da RGR 
tomados pela Concessionária. 
 
Já a Cota de Reintegração é calculada sobre a Base de Remuneração Bruta, e abaixo é demonstrado o 
cálculo: 
 

Tabela 02: Memória de Cálculo da Quota de Reintegração 

Descrição (%) 
Base Bruta para 

Reintegração Anual 
Total da Reintegração 

Anual 

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

 
A taxa média de depreciação considera apenas as máquinas e equipamentos da distribuição, sem levar 
em consideração os equipamentos administrativos, móveis, utensílios, etc. 
 
Considerando que tanto a Remuneração quanto a Reintegração são diretamente proporcionais ao 
montante investido (CAPEX), para determinar o impacto que o Smart Grid terá nestas parcelas apenas 
precisamos calcular a variação média que há entre um investimento “clássico” e um investimento “Smart 
Grid”, aplicando o percentual de variação diretamente sobre as parcelas de Remuneração e de 
Reintegração2. Assim, caso um investimento “Smart Grid” seja 10% maior do que um investimento 
“clássico”, a parcela da remuneração obrigatoriamente será 10% superior. No entanto, a parcela da 
reintegração poderá ser maior ou menor que 10%, dependendo do mix de equipamentos empregados na 
rede “Smart Grid”, já que as taxas anuais de depreciação são definidas pela Resolução Normativa 
ANEEL 474/2012, que altera a Resolução Normativa ANEEL 367/2009 (conhecida como o MCPSE). 
Como exemplo, citamos que um medidor eletromecânico deprecia a uma taxa de 4% ao ano, enquanto 
um eletrônico deprecia a 7,69%. Assim, dependendo do mix das máquinas e equipamentos imobilizados, 
haverá uma alteração na Reintegração diferente da mera variação entre os investimentos. 
 
Como exemplo (números fictícios), se um medidor eletrônico custa 10% a mais que um eletromecânico, a 
Remuneração será 10% maior, mas a Reintegração será 111% maior, conforme tabela: 
 

Tabela 03: Exemplo do impacto de um medidor eletromecânico versus eletrônico na tarifa, 
considerando a Remuneração e a Reintegração do equipamento 

 
Exemplo (valores ilustrativos) 

 
Custo R$ 

Remuneração 
% 

Remuneração 
R$ 

Reintegração 
% 

Reintegração 
R$ 

Total R$ 

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

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

Variação 
  

10,00% 
 

111,48% 36,43% 

 
Tanto a variação do CAPEX quanto a variação na depreciação média serão calculados neste trabalho. 
 
 

                                                 
2 Considerando o princípio da comutatividade. 
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2.b Os Custos Operacionais – OPEX 
Existem duas parcelas significativas no OPEX das concessionárias, ambas englobadas no modelo da 
“Empresa de Referência” utilizado pela ANEEL até o 2º Ciclo das Revisões Tarifárias. No 3º Ciclo 
podemos observar a abertura no que pode ser de fato chamado de OPEX, pois trata-se dos custos 
operacionais diretos das empresas que não geram nenhum tipo de ativo, e no que representa um custo 
administrativo mas que gera um ativo para a empresa. Neste segundo caso, atualmente dá-se o nome de 
Base de Anuidade Regulatória – BAR, pois é remunerado por um preço-teto que a ANEEL considera 
como adequado para a distribuidora comprar e manter ativos administrativos. 
 
Exemplos de OPEX: Mão de obra própria e terceirizada, combustível, água. 
Exemplos da BAR: Móveis, veículos, softwares. 
 
No presente estudo a BAR não será considerada, já que o foco será apenas o impacto nos custos 
operacionais diretos, causado pela instalação de equipamentos Smart Grid na rede elétrica (se a 
quantidade de serviços realizados reduzirá ou aumentará, etc). 
 

Tabela 04: Demonstrativo do OPEX anual reconhecido para a Copel no 3CRTP 
Descrição Total Pessoal Materiais e Serviços 

OPEX 3CRTP 859.690.681 549.137.945 310.552.736 

Conselho de Consumidores 143.102 
  Total Opex 859.833.783 
   

Assim, identificar-se-á o impacto real ou aproximado da utilização de tecnologia Smart Grid, deduzindo o 
montante da coluna “Total”, preferencialmente valendo-se de dados coletados nos projetos da Ampla e da 
Copel. No entanto, na ausência destes, poderão ser utilizados valores aproximados calculados com base 
no modelo de Empresa de Referência aprovado para a Copel no 2CRTP3, lembrando que estes são 
apenas exemplos que podem ser alterados para outros casos, de outras concessionárias. 
 

2.c As Perdas de Energia 
As perdas constituem fator de acréscimo na Compra de Energia das concessionárias. Em linhas gerais, a 
ANEEL considera que se a concessionária tem um mercado de “X” MWh e perdas totais de 10%, ela 
deve ter o montante de 1,1X MWh reconhecido em sua Parcela A. As perdas totais são calculadas pela 
diferença entre a energia injetada e a energia faturada. 
 
Ocorre que as perdas reconhecidas não necessariamente são as perdas reais da concessionária. As 
perdas técnicas são definidas por meio de uma metodologia própria de cálculo definida pela ANEEL, 
sendo as perdas comerciais (não-técnicas) calculadas pela diferença entre as perdas totais e as perdas 
técnicas, estando ainda limitadas a um determinado patamar também calculado por meio de uma 
metodologia própria. A seguir é demonstrado, como exemplo, o resultado alcançado para a Copel no 
3CRTP: 

Tabela 05: Demonstrativo do Impacto Total das Perdas na Copel – 3CRTP 
  PERDAS PERÍODO DE REFÊNCIA 

PERDAS DE ENERGIA % Energia Injetada % Energia Vendida 
Energia                                     
(MWh) 

1.1 PERDAS 
 

11,94% 2.886.456 

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

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

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

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

    
Tarifa Média MWh (CCEAR) 

  
118,15 

Total PA das Perdas 
  

341.028.302,53 

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

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2008&attIdeAud=326&attAnoFasAud=2008&id_area=13
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2008&attIdeAud=326&attAnoFasAud=2008&id_area=13
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Este valor está compreendido na Parcela A – Compra de Energia para Revenda demonstrada na Tabela 
15 deste volume. 
 

2.d A Qualidade do Fornecimento 
No 3º Ciclo das Revisões Tarifárias a ANEEL definiu um importante fator de qualidade, denominado de 
Xq, que “tem por finalidade incentivar a melhoria da qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras ao 
longo do ciclo tarifário” (Submódulo 2.5 do Proret). A fórmula a ser observada é: 
 
 

 

 
 

O Componente Q será especificado em cada reajuste tarifário de acordo com a variação dos 
indicadores apurados DEC e FEC, já expurgadas as causas externas à distribuidora, levando-se em 
consideração o desempenho da distribuidora com relação à qualidade do serviço prestado, conforme 
tabela a seguir: 
 

Tabela 06: Parâmetros de Cálculo para o Fator Xq 
Var DECI / FECI Regra Geral Melhores Desempenhos Piores Desempenhos 

Maior que 20% 1.00% 0.50% 1.00% 

17% a 20% 0.95% 0.47% 0.95% 

14% a 17% 0.79% 0.40% 0.79% 

11% a 14% 0.64% 0.32% 0.64% 

8% a 11% 0.49% 0.24% 0.49% 

5% a 8% 0.33% 0.17% 0.33% 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
O componente Xq será especificado “ex-post”, ou seja, em cada reajuste tarifário posterior à revisão 
tarifária do 3CRTP – começando em 2013. Por isso, não podemos considerá-lo diretamente no presente 
trabalho já que não há correlação direta no processo de Revisão Tarifária, como visto Volume II destes 
Cadernos Tarifários. De qualquer forma, considerando que os investimentos em Smart Grid possuem 
grande impacto na qualidade do fornecimento das distribuidoras, demonstraremos a seguir alguns 
resultados constatados em projetos de Redes Inteligentes, sem realizar o cálculo do Fator Xq. 
 

3. Relações entre OPEX, CAPEX, Perdas e Qualidade 
 
3.a O Ativo Fixo – CAPEX 
Após verificados os resultados deste trabalho, calculou-se que o investimento em ativos de configuração 
“Smart Grid” custa, em média, 39,58% a mais do que o investimento em ativos “clássicos”. Para chegar 
neste valor, foi realizado um estudo de variação de investimento por quatro tipologias principais de obras: 
Medição, Redes de Distribuição, Linhas e Subestação. Abaixo se demonstra a forma de cálculo de cada 
uma, para determinar a variação do custo de investimento: 
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Para a tipologia “Medição”: 
 

Valor médio de um medidor inteligente instalado 
Valor médio de um medidor eletromecânico instalado 

 
Nota: aqui é importante diferenciar o conceito de “medidor inteligente” do “medidor eletrônico”. O 
inteligente obrigatoriamente é eletrônico, mas a recíproca não é verdadeira. Considerando que, 
apesar do medidor “inteligente” ideal foi discutido pela ANEEL, por meio da Audiência Pública 
43/2010, não há dados da aplicação em larga escala de medidores com esta configuração. Por 
isso, utilizamos um valor aproximado (equipamento instalado + rede de comunicação), calculado 
com base na experiência da Concessionária fluminense Ampla Energia e Serviços que se refere 
à medição eletrônica em especificações diferentes, porém similares dos padrões aprovados pela 
ANEEL em agosto de 2012. O estudo completo pode ser observado no APÊNDICE I deste 
trabalho. 

 
Resultado: 
Custo de Instalação do Medidor Inteligente: R$ 1.153,24 
Custo de Instalação do Medidor Eletromecânico no exemplo Copel: R$ 384,46 
Variação: 300% 

 
 
Para a tipologia “Redes”: 

 
Valor por Km de uma rede Smart Grid 
Valor por Km de uma rede “Clássica” 

 
Demonstra-se na tabela a seguir os valores considerados como rede Smart: 
 

TABELA 07: Estudo do impacto de Redes Smart Grid 
Custos Rede Clássica (R$ / Km) – Valores de referência 

Urbana             150.000,00  

Rural             115.000,00  

 
 

 Itens Adicionais - Rede Smart Urbana (R$ / Km) 

Chaves de Operação Sob carga ou religadores               16.666,67  

Automação de Reguladores e Capacitores                 4.000,00  

Sistema de Comunicação                 3.000,00  

Sensores de Identificação de Falta                 5.000,00  

Total Acrescido por Km               28.666,67  

Total Acrescido por Km 19,11% 

  Itens Adicionais - Rede Smart Rural (R$ / Km) 

Chaves de Operação Sob carga ou religadores                 8.333,33  

Automação de Reguladores e Capacitores                 2.000,00  

Sistema de Comunicação                 1.500,00  

Sensores de Identificação de Falta                 2.500,00  

Total Acrescido por Km               14.333,33  

Acréscimo % Smart / Clássico 12,46% 

 
Representatividade Urbano / Rural no total de Redes COPEL * 

Urbana 48,99% 

Rural 51,01% 

* Em dezembro de 2011 
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Impacto Total - Rede Smart / Rede Clássica 

Urbana 9,36% 

Rural 6,36% 

Total 15,72% 

 
Variação: 15,72% 

 
Para a tipologia “Linhas”: 

 
Valor por Km de uma linha Smart Grid 
Valor por Km de uma linha “Clássica” 

 
Demonstra-se na tabela a seguir os valores considerados como rede Smart: 
 

TABELA 08: Estudo do impacto de Linhas Smart Grid 
Impacto Total - Linha Smart / Linha Clássica 

Valor de referência de uma rede clássica (R$ / Km) *         380.000,00  

Conjunto de Sensores e Equipamentos de Comunicação           11.666,67  

Total Acrescido por Km 3,07% 

* Média entre Urbana e Rural 
  

Variação: 3,07% 
 

Para a tipologia “Subestação”: 
 

Valor médio por Subestação Smart Grid 
Valor médio por Subestação Clássica4 

 
Demonstra-se na tabela a seguir os valores considerados como subestação Smart: 

 
TABELA 09: Estudo do impacto de Linhas Smart Grid 

Subestação Convencional - Custos Médios Representativ. * 

Fontes Desabrigadas        12.000.000,00  74,03% 

Fontes Abrigadas        17.000.000,00  0,83% 

SEs 34,5 -13,8 kV          2.300.000,00  25,14% 

* Considerando os valores imobilizados no Ativo em Serviço da Copel de dezembro de 2011 
 

Itens Adicionais - Subestação Smart (R$ / SE) 
 Comunicação entre todos os dispositivos através de protocolo de rede, com rede redundante 950.000,00 

 Preparação de todos os pontos que não são automatizados (chaves seccionadoras e interligadores de 
barra) para automação 

1.500.000,00 

 Instalação de novos sensores para instrumentação e monitoramento de equipamentos especiais 900.000,00 

 Acréscimo 3.350.000,00 

 

   Impacto Total Por Tipo de SE 
 Fontes Desabrigadas 27,92% 

 Fontes Abrigadas 19,71% 

 

   Itens Adicionais - Subestação Smart 34,5 - 13,8 kV (R$ / SE) 
 1 - Comunicação entre todos os dispositivos através de protocolo de rede, com rede redundante 250.000,00 

 2 - Preparação de todos os pontos que não são automatizados (chaves seccionadoras e interligadores de 
barra) para automação 

290.000,00 

 3 - Instalação de novos sensores para instrumentação e monitoramento de equipamentos especiais 180.000,00 

 Acréscimo 720.000,00 

 

   Impacto Total Por Tipo de SE 
 Fontes Desabrigadas 31,30% 

                                                  
4 Para calcular o impacto tarifário objeto deste trabalho, é necessário considerar o investimento médio atual da Copel. No entanto, é importante 
ressaltar que as SE’s atualmente construídas já possuem certo nível de automação, e por isso o investimento considerado “clássico” já possui 
certo nível de “Smart Grid”. 
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   Impacto Total Ponderado Por Tipo de SE 
 Fontes Desabrigadas 20,67% 

 Fontes Abrigadas 0,16% 

 SEs 34-13 kV 7,87% 

 Impacto Total 28,70% 

  
Variação: 28,70% 
 
Resultados no Impacto do Investimento – CAPEX 
Desta forma, considerando a representatividade de cada tipo de obra e os resultados alcançados, 
chegamos ao seguinte índice médio: 
 

Tabela 10: Cálculo da Variação do Custo de Expansão 

 
Aumento do CAPEX - Impantação do Smart Grid 

 

A - Participação  
no Investimento Total 

B - Acréscimo no  
custo CAPEX  

(smart / clássico) 

Impacto Total 
(A x B) 

Medição 8,01% 300,00% 24,02% 

Redes 72,05% 15,72% 11,33% 

Linhas 5,78% 3,07% 0,18% 

Subestação 14,16% 28,70% 4,06% 

   
39,58% 

 
Como forma de determinar a variação que o acréscimo de investimento teria na Tarifa, ou seja, o impacto 
na “Remuneração do Capital” e na “Quota de Reintegração” (vide Tabela 01) adotou-se a seguinte 
premissa: o montante investido será oriundo 100% de recursos próprios, não sendo financiados por RGR 
e tampouco gerando contrapartidas em Obrigações Especiais (investimentos realizados com recursos de 
terceiros). Assim, a variação média (“Impacto Total”) calculada pela Tabela 10 será, adiante, diretamente 
aplicada sobre a “Remuneração do Capital”, quando simularemos o impacto na tarifa dos investimentos 
de Smart Grid. 
 
Impacto na Vida Útil dos Ativos 
Como forma de verificar qual o impacto causado pela aplicação destes materiais na vida útil dos ativos, 
verificou-se a quantidade adicional dos novos equipamentos frente ao total de equipamentos já instalados 
em uma rede clássica.  
 
Ressalta-se que, para fins tarifários, não importa a vida útil real de cada bem, e sim a vida útil definida 
pela Resolução ANEEL 367/2009 (Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE). 
 
Os resultados alcançados foram: 
 

Tabela 11: Cálculo da Variação do Percentual Anual de Depreciação 

 

A - Participação 
no Investimento 

Total 

 B - Tx Depreciação  
a.a. - Rede Clássica 

C - Tx Depreciação  
Clássica "média" 

(B * A) 

D - Tx Depreciação  
a.a. - Rede Smart 

E - Tx Depreciação  
Smart Grid "média" 

(D * A) 

Variação 
(E/C)-1 

Medição (1) 8,01% 4,60% 0,37% 7,37% 0,59% 4,75% 

Redes (2) 72,05% 3,64% 2,63% 3,85% 2,77% 3,93% 

Linhas (3) 5,78% 2,72% 0,16% 2,79% 0,16% 0,04% 

Subestação (4) 14,16% 3,72% 0,53% 4,09% 0,58% 1,30% 

   
3,69% 

 
4,10% 10,03% 
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Equipamentos Considerados (média ponderada dos equipamentos tipicamente encontrados): 
 
(1) Medição: medidor eletromecânico, medidor eletrônico, medidor concentrador, sistema de alimentação 
de energia. 
(2) Redes: chave seccionadora, tensão inferior a 69kv, chave de aterramento, tensão inferior a 69kv, 
condutor de tensão inferior a 69kv, estrutura poste, protetor de rede, regulador de tensão inferior a 69kv, 
religador, transformador de distribuição aéreo 
(3) Linhas: condutor de tensão igual ou superior a 69kv, estrutura torre, sistema de aterramento 
instalação de comunicação, sistema de aterramento em linha de transmissão 
(4) Subestação: Banco de capacitores paralelo inferior a 69kv, barramennto - rígido, chave seccionadora, 
tensão igual ou superior a 69kv, chave seccionadora, tensão inferior a 69kv, chave sec. com lâmina de 
terra, tensão igual ou superior a 69kv, chave de aterramento, tensão igual ou superior a 69kv, chave de 
aterramento, tensão inferior a 69kv, disjuntor de classe de tensão igual ou superior a 69kv, painel, 
cubículo, pára-raios, regulador de tensão inferior a 69kv, religador, sistema de alimentação de  energia, 
sistema de coleta de óleo isolante, sistema de comunicação e proteção carrier, sistema de drenagem, 
sistema de ar condicionado, sistema de iluminação e força, sistema de proteção contra incêndio, sistema 
de radiocomunicação em estação vhf, sistema de radiocomunicação em estação de microondas, sistema 
de vigilância eletrônica, subestação unitária, transformador de aterramento, transformador de força, 
transformador de corrente de tensão igual ou superior a 69kv, transformador de corrente de tensão 
inferior a 69kv, transformador de potencial de tensão igual ou superior a 69kv, transformador de potencial 
de tensão inferior a 69kv, transformador de serviços auxiliares 
 
Desta forma, sobre a Tabela 02 deste trabalho, deverá ser aplicada a taxa de 4,10% de depreciação 
anual em substituição à taxa de 3,69%, o que representa um acréscimo de 10,03% na parcela da Quota 
de Reintegração, sem ainda considerar o aumento da base de cálculo (CAPEX) demonstrado pela Tabela 
10. 
 
3.b Os Custos Operacionais – OPEX 
Demonstra-se abaixo, também aberto por tipologia de obra, quais foram as variações no Custo 
Operacional encontradas pelo presente trabalho: 
 
“Medição” (conforme Apêndice II) 
Leiturista: -6,19% no total dos Custos Operacionais 
Corte e Religação: -3,21% no total dos Custos Operacionais  
 
“Linhas / Redes”: 
Considerou-se como redução dos Custos Operacionais de Linhas e Redes apenas a extinção da 
atividade de “Manobra” realizada pelas equipes operacionais da Copel. Com base no modelo da Empresa 
de Referência aprovado no 2º Ciclo, identificou-se esta atividade e calculou-se sua representatividade no 
total dos Custos Operacionais aprovados: 
 

Tabela 12: Representatividade da Atividade de Manobra nos Custos Operacionais 
  TAREFA Rural / Ano Urbano / Ano 

E.1 Operação Manobras na conexão do consumidor 666,70 5.206,48 

J.16 Operação Manobras de reposição de serviços 397.838,41 558.605,51 

K.1 Operação Manobras na conexão do consumidor 321,85 417,08 

P.15 Operação Manobras de reposição de serviços 251.466,41 69.104,24 

Q.1 Operação Manobras na conexão do consumidor - 30,97 

S.1 Operação Manobras na conexão do consumidor - 0,78 

U.1 Operação Manobras na conexão do consumidor - 0,21 

W.3 Operação Manobra para serviços 34,5 kV - 224.351,82 

W.4 Operação Manobra para serviços 15 kV - 236.714,06 

X.4 Operação Manobra para serviços 69 kV - 16.969,47 

X.5 Operação Manobra para serviços 34,5 kV - 11.103,13 

X.6 Operação Manobra para serviços 15 kV - 69.423,15 

Y.5 Operação Manobra para serviços 138 kV - 41.207,48 
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  TAREFA Rural / Ano Urbano / Ano 

Y.6 Operação Manobra para serviços 69 kV - 2.434,99 

Y.7 Operação Manobra para serviços 34,5 kV - 94.870,85 

Y.8 Operação Manobra para serviços 15 kV - 167.733,16 

   650.293,37 1.498.173,38 

     

  Total da Atividade de Manobra        2.148.466,75  

  Total da ER para o 2CRTP    645.596.950,70  

  % de Redução nos Custos Operacionais 0,33% 

 
É sabido que esta não é a única variação dos Custos Operacionais da Rede. No entanto, é uma base que 
serve como modelo para o estudo, e cada concessionária pode – e deve – definir seu próprio modelo, de 
acordo com os dados reais levantados em campo após a implantação de seus projetos de Redes 
Inteligentes. 
 
 
3.c As Perdas de Energia 
Abaixo demonstra-se a expectativa quanto à redução das perdas na rede elétrica após implantação das 
tecnologias Smart Grid: 

 
Tabela 13: Projeção da Redução nas Perdas Pós-Implantação do Smart Grid 

 
Fator de Pot. Atual Fator Projetado Redução Perdas 

AT 0,93 0,97 8,08% 

MT 0,88 0,95 14,19% 

BT 0,80 0,92 24,39% 

 
Considerando que, conforme Tabela 05, as perdas da Copel para o 3º Ciclo somaram R$341 milhões de 
Reais, e que a projeção na redução das perdas acima demonstrada considera somente as perdas 
técnicas, demonstra-se abaixo o impacto projetado: 

 
Tabela 14: Simulação do impacto financeiro da redução nas perdas técnicas 

 

Redução Perdas Mercado (MWh) Mercado (%) 
Média Perda  

Técnica Atual 
Perdas  

Projetadas % 
Energia  

Poupada (MWh) 

AT 8,08% 3.626.376,43 15,39% 6,35% 5,84% 28.201 

MT 14,19% 7.228.181,67 30,68% 6,35% 5,45% 98.717 

BT 24,39% 12.706.222,51 53,93% 6,35% 4,80% 298.268 

      
425.186 

       

    
Tarifa Média MWh (CCEAR) 118,15 

    
Valor resultante da redução nas perdas 50.234.758,80 

 
 
3.d A Qualidade do Fornecimento 
Conforme Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – 
Prodist (“Qualidade de Energia Elétrica”), DIC significa “Duração de Interrupção Individual por Unidade 
Consumidora ou por Ponto de Conexão”, FIC significa “Frequência de Interrupção individual por Unidade 
Consumidora ou por Ponto de Conexão” e DMIC significa “Duração Máxima de Interrupção Contínua por 
Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão”. 
 
No caso de violação do limite de continuidade individual dos indicadores DIC, FIC e DMIC em relação ao 
período de apuração (mensal, trimestral ou anual), a distribuidora deverá calcular a compensação ao 
consumidor, inclusive àqueles conectados em DIT, e efetuar o crédito na fatura, apresentada em até dois 
meses após o período de apuração. 
 
O projeto Cidade Inteligente pôde perceber uma redução de 50% nas multas por interrupção DIC-FIC-
DMIC em Fazenda Rio Grande. Extrapolado o ganho para as multas da Copel em 2010 (antes da 
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implantação do projeto), haveria uma economia de R$5 milhões / ano por conta da redução destas 
compensações. 
 
Além disso, conforme visto anteriormente, o reconhecimento dos ganhos referentes à qualidade no 
fornecimento pelos indicadores DEC e FEC serão reconhecidos no processo de Reajuste Tarifário. 
 
Apesar de extremamente pertinente ao tema central deste estudo, optou-se por não simular o ganho na 
tarifa, pois considerando que o reconhecimento se dá no Reajuste e não na Revisão, seria necessário 
projetar o reajuste da Copel em 2013, considerando correção monetária e outros aspectos, que 
distorceriam o resultado final. 
 
Assim, apesar de não ser considerado no presente estudo, registra-se a importância de se considerar 
como variável importante de viabilidade técnico-econômica dos projetos de Smart Grid a consideração 
dos indicadores de qualidade da concessionária. 
 
O projeto Cidade Inteligente registrou melhoria de 70% nos indicadores de qualidade da energia (DEC e 
FEC) em áreas urbanas e de 50% em áreas rurais. 
 
 

4. Números da Revisão Tarifária da COPEL – 3CRTP 

 

A seguir demonstram-se os valores aprovados para a Copel no 3º Ciclo das Revisões Tarifárias e sua 
distribuição pela Parcela A e B: 

 
Tabela 15: Valores Aprovados para o 3º Ciclo de RTP da Copel – REH 1.296/2012 

Componentes Tarifários 3CRTP % 

Parcela A (+) 4.584.535.340,35 75,96% 

Parcela B (+) 1.544.354.529,71 25,59% 

Outras Receitas (-) 49.291.978,73 -0,82% 

Componentes Financeiros (+) -44.076.634,99 -0,73% 

Total Considerado 6.035.521.256,34 100,00% 

   

 

3CRTP % 

Compra de Energia para Revenda 3.177.086.835,06 69,30% 

Encargos Setoriais 853.170.141,31 18,61% 

Custo com Transporte de Energia 554.278.363,98 12,09% 

Total da Parcela A 4.584.535.340,35 100,00% 

   

 

3CRTP % 

Custos Operacionais 984.179.287,08 63,73% 

Remuneração do Capital 278.907.361,84 18,06% 

Quota de Reintegração 281.267.880,78 18,21% 

Total da Parcela B 1.544.354.529,71 100,00% 

 
Ressalta-se que tal resultado foi alcançado mantendo-se investimentos “clássicos” em redes. Ao longo 
deste trabalho, verificamos algumas simulações e premissas que balizarão, a partir de agora, uma 
projeção de quanto teria sido o nível tarifário da Copel caso já estivesse com uma rede totalmente 
inteligente, e inclusive projetando a redução final de custos operacionais de forma imediata.  
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5. Simulação dos Números da Revisão Tarifária da COPEL – 3CRTP Considerando o 
Investimento em Smart Grid 

 
Para relembrar, as variáveis principais a serem consideradas no presente estudo são: 
 

i) O custo do investimento; 
ii) A redução ou o aumento da vida útil média da rede; 
iii) A redução ou o aumento nos custos operacionais da empresa; 
iv) A redução ou o aumento nas Perdas (comerciais e técnicas); e  
v) A melhoria ou piora nos níveis de qualidade. 

 
Assim, as simulações serão realizadas nesta ordem. 
 
5.a O Custo do investimento 
Considerando os dados calculados pela Tabela 10 (“Cálculo da Variação do Custo de Expansão”), 
recalculamos a Tabela 01 (“Memória de Cálculo da Remuneração de Capital da Copel no 3CRTP”) 
considerando o acréscimo dos valores: 

 
 

Tabela 16: Aplicação da variação do CAPEX no retorno ao investimento da COPEL 

Descrição 
A - % de Retorno 

(WACC c/ 
impostos) 

B - Montante a ser 
Remunerado 

(Clássico) 

C - Total da 
Remuneração 

(Clássico)  
[A * B] 

D - Montante a ser 
Remunerado 
(Smart Grid)  

[B * (1+39,58%)] 

E - Total da 
Remuneração  
(Smart Grid)  

[A * D] 

Investimento COPEL  11,36% 2.441.610.352,95 277.366.936,09 3.408.118.943,96 387.162.312,03 

Investimento RGR – PLPT 1,35% 108.579.236,00 1.465.819,69 151.560.199,07 2.046.062,69 

Investimento RGR – Outros 3,62% 2.060.941,00 74.606,06 2.876.762,07 104.138,79 

   
278.907.361,84 3.562.555.905,10 389.312.513,51 

 
 
5.b A redução ou o aumento da vida útil média da Rede 
Considerando os dados calculados pela Tabela 11 (“Cálculo da Variação do Percentual Anual de 
Depreciação”), recalculamos a Tabela 02 (“Memória de Cálculo da Quota de Reintegração”) considerando 
que as redes Smart Grid depreciam mais rápido que as redes clássicas, principalmente por sua 
característica eletrônica. Ainda, somamos à Base Bruta a variação do CAPEX calculada pela Tabela 10 
(“Cálculo da Variação do Custo de Expansão”): 
 

Tabela 17: Aplicação da variação do CAPEX e do aumento da taxa média de depreciação  
anual na parcela de Quota de Reintegração da COPEL 

Descrição Valor 

A - % de depreciacão aprovado no 3CRTP 3,69% 

B - Base Bruta para Reintegração Anual aprovada no 3CRTP                         7.622.435.793,59  

C - Total da Reintegração Anual no 3CRTP (A * B)                            281.267.880,78  

D - Novo % de depreciação Smart 4,10% 

E - Nova Base Bruta Smart Grid [(B * (1+39,58%)]                        10.639.768.051,41  

C - Total da Reintegração Anual Smart Grid (D * E)                            436.553.730,12  

Variação Total 55,21% 

 
5.c A redução ou o aumento nos custos operacionais da empresa 
Somando-se os impactos calculados pelo capítulo 5.3.2 (“Os Custos Operacionais – OPEX”), chegamos 
ao seguinte percentual de redução nos Custos Operacionais da COPEL: 
 

Tabela 18: Consolidação dos Impactos Operacionais da COPEL 
Leiturista -6,19% 

Corte e Religação -3,21% 

Manobra -0,33% 

Total -9,73% 
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Aplicando-se o percentual de -9,73% sobre os custos operacionais aprovados para a Copel no 3º Ciclo, 
tem-se: 

 
Tabela 19: Impacto projetado nos Custos Operacionais aprovados considerando o cenário de 

investimento Smart Grid 

 

A - 3CRTP B - Variação % 
C - Projeção Smart [A 

* (1+B)] 
D - Variação R$ (C - A) 

Custos Operacionais 984.179.287,08 -9,73% 888.418.642,45 -95.760.644,63 

 
A redução ou o aumento nas Perdas (comerciais e técnicas) 
 
Conforme Tabela 14 (“Simulação do impacto financeiro da redução nas perdas técnicas”), os valores 
poupados pela redução de perdas chegam a R$50 milhões. Aplicando-se estes valores à parcela de 
compra de energia (Conforme Tabela 15), chega-se ao seguinte resultado: 
 

Tabela 20: Impacto da Redução das Perdas na Compra de Energia 
Energia Contratada 2.986.257.212,05 

Sobra (+) / Exposição (-) (190.829.623,01) 

Custo Total com Compra de Energia 2.795.427.589,05 

Ajuste da Redução das Perdas (50.234.758,80) 

Custo Total com Compra de Energia Após Ajustes 2.745.192.830,25 

 
 

6. Consolidação dos Resultados 

Considerando todos os resultados individuais apresentados neste capítulo, é necessário realizar a junção 
destes números de forma a compreender o impacto total que os investimentos em Smart Grid tiveram na 
tarifa da Copel. A tabela abaixo demonstra a consolidação destes números: 
 
 

Tabela 21: Consolidação dos Ajustes da Rede Smart Grid 
PARCELA A 

 

      

  
Valor Original Ajuste Valor Final 

 ENCARGOS SETORIAIS (CES) 
 

853.170.141 1.672.288 854.842.429 
  Reserva Global de Reversão – RGR  

 
60.213.124 - 60.213.124 

  Conta de Consumo de Combustíveis – CCC  
 

199.523.541 - 199.523.541 
  Taxa de Fisc. de Serviços de E.E. – TFSEE  

 
13.642.726 - 13.642.726 

  Conta de Desenvolvimento Energético – CDE  
 

274.633.668 - 274.633.668 
  Compensação financeira - CFURH  

 
- - - 

  Encargos Serv. Sist. - ESS e Energ. Reserv. - EER  
 

101.607.797 - 101.607.797 
  PROINFA  

 
139.865.063 - 139.865.063 

  P&D, Efic.Energ e Ressarc.ICMS Sist.Isol.  
 

63.413.768 1.672.288 65.086.056 
  ONS  

 
270.455 - 270.455 

 TRANSPORTE DE ENERGIA (CT) 
 

554.278.364 - 554.278.364 
  Transporte de Itaipu  

 
43.105.823 - 43.105.823 

  Rede Básica Contratos Iniciais  
 

- - - 
  Rede Básica  

 
393.072.984 - 393.072.984 

  Rede Básica Fronteira  
 

61.518.106 - 61.518.106 
  Rede Básica ONS (A2)  

 
1.034.187 - 1.034.187 

  Rede Básica Export. (A2)  
 

- - - 
  MUST Itaipu  

 
37.535.514 - 37.535.514 

  Conexão  
 

18.011.750 - 18.011.750 
  Uso do sistema de distribuição  

 
- - - 

 ENERGIA COMPRADA TOTAL (CE) 
 

3.177.086.835 (50.234.759) 3.126.852.076 
  ENERGIA COMPRADA  

 
2.627.839.051 (50.234.759) 2.577.604.292 

  ITAIPU  
 

549.247.784 - 549.247.784 
 PARCELA A (VPA) 

 
4.584.535.340 (48.562.471) 4.535.972.869 
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PARCELA B 
 

      

  
Valor Original Ajuste Valor Final 

 Custo de Administração, Operação e Manutenção (CAOM) 
 

898.944.580 (83.655.456) 815.289.123 
  Custos Operacionais (CO3)  

 
859.833.783 (83.661.827) 776.171.956 

  Receitas Irrecuperáveis - Encargos Setoriais (Vi)  
 

3.250.254 6.371 3.256.625 
  Demais Receitas Irrecuperáveis (Vse)  

 
35.860.543 - 35.860.543 

 Custo Anual dos Ativos (CAA) 
 

645.409.950 291.369.149 936.779.099 
  Remuneração do Capital (RC)  

 
278.907.362 110.391.534 389.298.896 

  Quota de Reintegração Regulatória (QRR)  
 

281.267.881 155.287.997 436.555.878 
  Custo anual das instalações móveis e imóveis (CAIMI)  

 
85.234.708 25.689.618 110.924.326 

 Parcela B (VPB) 
 

1.544.354.530 207.713.693 1.752.068.223 
 

       1. Receita Requerida (RR)   
 

6.128.889.870 159.151.222 6.288.041.092 2,60% 

 4. Componentes Financeiros  
 

(44.076.635) - (44.076.635) 0,00% 

 TOTAL  
 

6.084.813.235 159.151.222 6.243.964.457 2,62% 

 
Assim, comparando a Receita Requerida aprovada para a Copel no 3º Ciclo com aquela projetada após 
todos os ajustes aqui demonstrados, chega-se no ajuste final de 2,62% positivo, ou seja, este será o 
efeito médio nas tarifas da área de concessão da Copel, caso toda a sua rede fosse adaptada, de uma só 
vez, para o modelo Smart. 
 
Pode-se observar outro efeito, referente ao aumento da parcela a ser investida em P&D e PEE, já que 
esta é uma variável direta da Receita Operacional Líquida – ROL da Concessionária. Assim, 
considerando que houve acréscimo nesta receita, houve um consequente aumento no valor destinado a 
estes programas. O mesmo efeito ocorreu com as Receitas Irrecuperáveis, também variável direta do 
faturamento da distribuidora. 
 
Ressalta-se que este é um cenário hipotético, posto que não é possível em um curto espaço de tempo 
alterar a configuração de uma rede que, em valores brutos, somava R$12,8 bilhões em dezembro de 
2011. Além do impedimento dado pela magnitude operacional que esta adequação exigiria para ser 
realizada de forma imediata, há o complicador financeiro. Considerando o acréscimo de 39,58% no ativo, 
significa investir R$5 bilhões – o que poderia causar um estrangulamento no fluxo de caixa da empresa. A 
título de comparação, nos últimos 4 anos (2008-2011) a Copel investiu cerca de R$2 bilhões. 
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7. Conclusão 

Após análise dos dados apresentados nos demais capítulos deste trabalho, conclui-se que a adoção de 
redes Smart Grid causaria um aumento médio de 2,62% na tarifa, considerando os pontos que aumentam 
e os pontos que reduzem o total projetado da Receita Requerida da Concessionária. 
 
É importante frisar que, como limitação conceitual principal do presente estudo, está o fato de que não se 
pode substituir, em 4 anos, todos os ativos de uma concessionária do porte da Copel. Assim sendo, em 
um cenário real, a rede Smart Grid substituiria a rede “clássica” na velocidade em que a segunda 
atingisse o término de sua vida útil regulatória. Do contrário, arcaria a Concessionária com o custo de 
sucateamento de uma rede não 100% depreciada, o que pela atual metodologia regulatória representaria 
perdas imediatas (um ativo baixado e sucateado antes do atingimento do final de sua vida útil representa 
realização de prejuízo por parte da empresa). 
 
Ainda, o reconhecimento tarifário da redução dos custos operacionais dar-se-ia apenas no médio-longo 
prazo, sendo que em curto prazo este montante seria considerado como um ganho de produtividade da 
concessionária, com consequente aumento de suas margens. 
 
De qualquer forma, pode-se dizer que, com o resultado final encontrado, a implantação de redes Smart 
Grid mostra-se viável sob o ponto de vista tarifário, já que o acréscimo de 2,68% não seria instantâneo, e 
sim distribuído ao longo do processo de modernização da rede da distribuidora. 
 
Ainda, este resultado não pode ser considerado como absoluto para todas as concessionárias de 
distribuição de energia brasileiras, devendo ser refeito para cada uma refletindo assim sua realidade de 
perdas e seu julgamento quanto aos equipamentos mais ou menos adequados para considerar-se a rede 
como Smart Grid, sempre objetivando uma melhor confiabilidade do sistema, uma menor demanda de 
energia pela redução de perdas e uma maior redução em seus custos operacionais. 
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APÊNDICE I – Estudo do custo de instalação de um medidor eletrônico (case AMPLA) 5 

 
No segundo ciclo da Revisão Tarifária a concessionária de distribuição de energia do estado do Rio de Janeiro Ampla elaborou um grande programa de combate às perdas 
comerciais, que superavam os 40% em municípios como Itaboraí e Maricá. 
 
Assim, 700 mil clientes da concessionária enquadravam-se em uma área de concessão com perdas médias (BT) de 52%, enquanto outros 1,6 milhão de clientes 
enquadravam-se em um cenário de perdas médias (BT) de 16%. Buscando reduzir o problema, a empresa investiu entre 2003 e 2008 R$ 1,1 bilhão, obtendo como retorno 
uma redução de 4,22 pontos percentuais nas perdas da empresa. Abaixo demonstra-se o mapa de concessão com o “antes” e o “depois”: 
 

 
 
 
Considerando que este é um dos grandes cases do setor para a medição eletrônica, tendo sido apresentado em diversos congressos e seminários, consideramos como base 
de cálculo para o custo médio de instalação de um medidor eletrônico a parcela deste investimento que se referiu à instalação “Rede Ampla com Chip”, o que representou 
investimento de R$ 509 milhões para 478 mil clientes conectados. Assim, chega-se ao valor de R$ 1.064,00 por consumidor, em valores de setembro de 2008 (data-base da 

                                                 
5 http://www.aneel.gov.br/Arquivos/PDF/AMPLA-Caludio_Rivera.pdf, acesso em 04/07/2012 

http://www.aneel.gov.br/Arquivos/PDF/AMPLA-Caludio_Rivera.pdf
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Ampla no 2CRTP). Atualizando-se este valor pelo IPA-OG coluna 34 (Máquinas e Equipamentos Elétricos) até dezembro de 2011, data-base da Revisão Tarifária da Copel, 
chegamos ao valor de R$1.153,24: 
 

Valor em set/08 IPA-OG em set/08 IPA-OG em dez/11 Variação Valor Atualizado 

1.064,00 102,01 110,56 1,08 1.153,24 

 
Como principal justificativa para o alto valor individual, deve-se considerar que uma ligação não recebe exclusivamente o custo do Medidor Eletrônico, havendo ainda o custo 
do hardware e do software necessários para a transmissão de dados destes equipamentos. Ainda, existem adaptações necessárias na Rede de Distribuição, que neste 
estudo consideraremos como custo da tipologia de “Medição” por servir exclusivamente a esta finalidade. Isso pode ser verificado no TN 046-20096, onde a ANEEL aprova a 
Base de Remuneração da Concessionária com percentual de Componentes Menores de 41,49% para a Rede Ampla, contra 24,99% da Rede Convencional.  
 
Ainda, é importante verificar o impacto que estes investimentos tiveram no Custo Operacional da empresa (OPEX): 
 
Corte e Religa 
De acordo com a apresentação referenciada como (17) deste trabalho, a redução nos custos de Corte e Religação foi de: 
 
Clientes com Medição Centralizada: R$2,50/cliente 
Clientes com Medição Convencional: R$15,33/cliente 
Redução de 83% no custo de Corte e Religação. 
 
 

                                                 
6 http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/acomp_financeiro/documentos/RAF-RF-Ampla-TN-046-2009.pdf, acesso em 04/07/2012 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/acomp_financeiro/documentos/RAF-RF-Ampla-TN-046-2009.pdf
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APÊNDICE II – Verificação da Relação entre custos de Leitura, Corte e Religação versus total dos Custos Operacionais, definidos pelo modelo de Empresa de 
Referência da COPEL7 

 
 
Corte e Religação 

Item Tarefa Qde 
Volume de 
Tarefas/ano 

Tarefas/dia 
Número 
Equipes/ 
Veículos 

Custo de 
Pessoal 
(R$/ano) 

Custo 
Veículo 
(R$/ano) 

Custo de 
Materiais 
(R$/ano) 

Custo 
Total 

B1 Ligação Provisória 3436559 10.653 46 3     0,00   

B2 Religação normal de energia 3436559 169.766 738 37     324.480   

B3 Religação urgente de energia 3436559 229.562 998 50     438.770   

B4 Corte de energia 3436559 605.865 2.634 132     0,00   

B5 Substituição de Medidor para aferição 3436559 3.093 13 0     0,00   

B6 Substituição de Medidor para aumento de carga 3436559 30.929 134 4     0,00   

B7 Vistoria de Unidade Consumidora 3436559 20.619 90 4     0,00   

B8 Verificação de Nível de Tensão (Outros) 3436559 9.279 40 2     0,00   

B9 Verificação de Nível de Tensão (Amostrais) 1320 1.320 6 0     0,00   

  
TOTAIS 234 26.770.416 2.939.245 763.250 30.472.911 

  
Corte e Religação (B2, B3 e B4) 219 24.999.488 2.744.807 763.250 28.507.545 

 
Leitura 

Descrição 
Pessoal 

Coletor Emissão de Fatura 
Veículo 

Total Mensal Total Anual 
Mão-de-Obra Uniforme Moto Utilit. 1 / mês 

Leitura sem coletor 189.111 2.349 0 0 25.533 0 216.992 2.603.910 

Leitura com coletor 890.619 11.060 17.293 0 18.037 77.927 1.014.936 12.179.231 

Leitura com coletor + inspeção 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leitura com coletor + impressão  123.697 1.536 3.791 61.241 2.505 10.823 203.594 2.443.122 

Entrega de Faturas 994.052 12.345 0 627.858 40.419 71.510 1.746.183 20.954.191 

Entrega diferenciada 124.793 1.550 0 6.891 9.291 5.763 148.287 1.779.442 

Total 2.322.271 28.840 21.083 695.990 95.784 166.023 3.329.991 39.959.896 

 
 
 
 
 

                                                 
7 http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2008&attIdeAud=326&attAnoFasAud=2008&id_area=13, acesso em 04/07/2012 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/dspListaResultado.cfm?attAnoAud=2008&attIdeAud=326&attAnoFasAud=2008&id_area=13
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Impacto do Corte, Religação e Leitura nos Custos Operacionais 

SETORES DA EMPRESA 
CUSTOS PESSOAL 

(R$) 
CUSTOS MAT. E 

SERV. (R$) 
CUSTOS TOTAIS / ANO 

(R$) 
% SOBRE 

TOTAL 

ESTRUTURA CENTRAL 75.079.716,17 12.248.063,06 87.327.779,22 13,53% 

ESTRUTURA REGIONAL 56.393.433,64 9.486.960,47 65.880.394,11 10,20% 

SISTEMAS 0,00 62.683.771,00 62.683.771,00 9,71% 

PROCESSOS DE O&M 128.050.962,04 125.807.423,79 253.858.385,82 39,32% 

PROCESSOS COMERCIAIS 80.328.485,12 69.392.596,24 149.721.081,36 23,19% 

TAREFAS COMERCIAIS 35.049.065,89 5.677.388,00 40.726.453,89 6,31% 

FATURAMENTO 28.213.332,04 53.092.503,82 81.305.835,86 12,59% 

PERDAS NÃO-TÉCNICAS 7.093.016,25 1.246.038,96 8.339.055,20 1,29% 

TELEATENDIMENTO 9.973.070,95 9.376.665,47 19.349.736,41 3,00% 

CUSTOS ADICIONAIS 4.749.472,27 21.376.066,91 26.125.539,18 4,05% 

CUSTOS TOTAIS POR ANO 344.602.069,23 300.994.881,47 645.596.950,70 100,00% 

CUSTOS DE LEITURA     -39.959.895,86 -6,19% 

CUSTOS DE CORTE E RELIGA*     -20.749.574,76 -3,21% 

CUSTOS TOTAIS LÍQUIDOS     584.887.480,09 90,60% 

* Considera o valor de Corte e Religação da Copel vezes os 83% de redução previstos no APÊNDICE I (Case Ampla) 
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