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RESUMO 

 
Este artigo apresenta uma proposta de melhoria para os métodos de avaliação de aproveitamento de ativos 

destinados a serviços de Concessão Pública. 

 

Neste artigo é apresentado o método atual de calculo do Índice de Aproveitamento de Subestação utilizado 

pela ANEEL. Apesar da especificidade no estudo de caso, as propostas e conceitos podem e devem ser 

extrapolados para qualquer outro serviço regulado. 

 

Nos estudos de casos são abordadas as principais falhas do método atual. São sugeridas propostas de melhoria, 

além da análise de Impacto Regulatório para os casos sem aplicação de Índice, com o Índice atual e com a 

nova proposta. 

 

Palavras chave: Índice, Melhoria, Aproveitamento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A aplicação dos índices de aproveitamento de ativos utilizados nos serviços públicos regulados não é algo 

novo, sua prática se justifica no âmbito de garantir a defesa dos consumidores contra abusos ou atitudes 

imprudentes da empresa que exerce o monopólio sobre a concessão. 

 

No entanto, a utilização destes muitas vezes penaliza o planejamento das empresas, que precisam dimensionar 

suas ações em longo prazo e não podem ter índices baixos de aproveitamento, ocasionando perda de receita. 

Caso a concessionária faça a opção por realizar grandes obras pra atender uma dada região em 30 anos, nos 

primeiros anos seu aproveitamento será baixo, prejudicando o retorno de capital. Porém, se a opção for por 

obras menores, com alto valor de índice de aproveitamento, pode haver um custo maior para a sociedade, 

considerando os impactos tarifários.  

 

O uso de índices deve capturar o trade-off entre o melhor aproveitamento presente e o aproveitamento futuro. 

Considerando o incremental de custos sobre obras novas. 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo do estudo é determinar um índice de aproveitamento que possa capturar o melhor benefício para o 

consumidor e a concessionária. A análise para o estabelecimento desse índice é realizado ao comparar um 

cenário com obras e custos para o atendimento de demanda e o outro utilizando as regras atuais, através de 

indicadores econômicos como VPL e TIR. 

 

O artigo tem como objetivo principal a aplicação da metodologia do índice de melhor aproveitamento em 

subestações de energia elétrica, porém não há impedimento da mesma no uso para outros ramos da regulação. 

  

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no processo é descrito a seguir: 

 

- Simulações de obras de planejamento em subestações: Nesta etapa serão simuladas obras com diferentes 

custos e potência instalada, baseada no banco de preços das distribuidoras. 

 

- Modelamento do crescimento de carga: Serão propostos modelos de crescimento de carga, fator de potência 

e fator de carga para mesurar o impacto sobre o consumidor. 

 

- Calculo da receita regulatória anual e seu fluxo de caixa: Baseado nas regras atuais, determinadas pela 

ANEEL, será determinado os valores de Quota de Reintegração e Remuneração do Capital e o fluxo de caixa 

da empresa. 

 

- Calculo do impacto tarifário dessa obra sobre o consumidor anualizado e seu fluxo de caixa: O impacto 

tarifário será determinado através do fluxo de caixa anual, dos custos (pagos para a distribuidora) e a carga 

total consumida (MWh), deste modo, será analisado o resultado sobre o incremental tarifário. 

 

- Análise Crítica dos valores obtidos no longo prazo, com e sem o uso do índice atual: A partir dos dados, 

apontar as falhas da utilização dos métodos atuais. 

 

- Proposta de um novo índice: Propor uma nova técnica que maximize os ganhos tanto para o consumidor, 

quanto distribuidora (atingir a modicidade). 

 

4. ESTUDO DE APLICAÇÃO DO IAS 

 

Antes da realização dos estudos e análise dos resultados, será apresentado a regra atual de Cálculo de IAS, 

utilizado pela ANEEL para valoração dos ativos de distribuição de Energia Elétrica. 

 

4.1. REGRA ATUAL 

 

O índice de aproveitamento estabelecido para o grupo de ativos que compõem uma subestação (transformador 

de força, disjuntor, chaves seccionadoras, barramento, transformadores de corrente e de potencial e religadores 

que compõem o “bay”, do transformador da subestação), resulta da aplicação de seu fator de utilização e da 

expectativa para os próximos 10 anos do crescimento percentual da carga atendida pela subestação. Esse 

índice está limitado a 100% e é calculado da seguinte forma: 

 

FUS =
DM

PTI
           (1) 

 

ECC = (1 + TCA1) * (1 + TCA2) * ..... * (1 + TCA10)      (2) 

 

IAS(%) = FUS * ECC * 100         (3) 

 

Onde: 

IAS: Índice de Aproveitamento para Subestação (%); 

FUS: Fator de Utilização da Subestação (%); 

DM: Demanda Máxima em MVA verificada nos últimos 2 anos; 

PTI: Potência Total Instalada em MVA (ONAF - ventilação forçada, quando houver); 
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TCA: Estimativa percentual de crescimento anual de carga máxima atendida pela subestação;   

ECC: Expectativa de crescimento percentual da carga atendida pela subestação, para o período projetado de 10 

anos, comprovada pelos demonstrativos de aumento de demanda dos quatro últimos anos. Para efeitos de 

verificação de consistência, é utilizada a evolução de carga dos últimos 4 anos bem como as premissas de 

desenvolvimento econômico da área atendida pela respectiva subestação. 

 

4.2. ESTUDO DE UM CASO 1 (HIPOTÉTICO) 

 

O estudo de caso considerou uma distribuidora que trabalha com três valores de potência para transformadores 

de subestação, sendo eles: 12,5; 20 e 26,6 MVA. 

 

Essa distribuidora irá realizar uma obra para construir uma nova subestação. A carga inicial, esperada, é de 9 

MVA com crescimento esperado, de 3% ao ano. Logo, a demanda esperada no 10º ano é de 12,1 MVA. 

 

A distribuidora optou por realizar a obra com um transformador de 26,6 MVA. Se as previsões se 

concretizarem, a projeção de carga para os dois primeiros ciclos estão representados na Figura 1 e Figura 2; foi 

considerado revisões a cada 4 anos: 

 

 
Figura 1: Resultado da primeira revisão 

 

A carga do décimo ano é aproximada para o próximo transformador comercial (de 12,5 MVA).  

 

𝐼𝐴𝑆 =
12,5

26,6
= 47% 

 

No final do primeiro ciclo (4º ano) a subestação estará com 10,1MVA que corresponde a 38% da sua 

capacidade instalada em uso, que está dentro dos 47% do IAS calculado. 

 

 
Figura 2: Resultado da Segunda Revisão 

 

Para o segundo ciclo a carga é aproximada para o próximo transformador comercial que neste caso é o de 15 

MVA.  

𝐼𝐴𝑆 =
15

26,6
= 56,4% 

 

No final do segundo ciclo (8º ano) a subestação atingirá 11,4 MVA que corresponde a 42,8% da sua 

capacidade instalada em uso, dentro dos 56% do IAS calculado. 
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A Tabela 1 mostra o resumo dos indicadores durante a vida útil de uma subestação (40 anos), assim como a 

utilização no final de cada ciclo (de 4 anos). 

 

Tabela 1: Resumo para 10 ciclos de Revisão 

CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carga (MVA) 10,1 11,4 12,8 14,4 16,2 18,3 20,6 23,1 26,0 26,6 

Utilização da SE 38,0% 42,8% 54,2% 61,0% 68,6% 77,3% 87,0% 97,9% 97,7% 100,0% 

IAS 47,0% 56,4% 70,5% 70,5% 75,2% 94,0% 94,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A Agência reguladora (ANEEL) considera como investimento imprudente quando o IAS da subestação fica 

abaixo dos 75% no ciclo tarifário. Conforme pode ser verificado na Tabela 1, a subestação hipotética estudada 

permaneceu por 4 ciclos abaixo dos  75%. Não tendo, portanto, seus investimentos reconhecidos por 4 ciclos. 

No entanto, essa subestação atenderá a carga estimada, sem novas obras, por quase toda a sua vida útil (37 de 

40 anos). 

 

Se a distribuidora tivesse optado por fazer uma obra com o transformador de 12,5 MVA, o cenário seria o 

apresentado na Tabela 2: 

 

Tabela 2: 10 ciclos com o transformador de 12,5 MVA 

CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carga (MVA) 10,1 11,4 12,8 14,4 16,2 18,3 20,6 23,1 26,0 26,6 

Utilização da SE 80,9% 91,0% 102,5% 115,3% 129,8% 146,1% 164,4% 185,1% 208,3% 212,8% 

IAS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Carga Não 

Atendida (MVA) 
  0,3 1,9 3,7 5,8 8,1 10,6 13,5 14,1 

 

No fim do primeiro ciclo a utilização da SE já seria de 81%. Pois, a carga projetada para o décimo ano, 

aproximada para o próximo transformador comercial, seria igual a 12,5 MVA. 

 

A distribuidora teria 100% dos investimentos reconhecidos já no primeiro ciclo. No entanto, seria necessária 

uma ampliação ou construção de uma nova SE em menos de 12 anos, penalizando o consumidor (este 

resultado será evidenciado na análise do impacto regulatório, item 4.6). Portanto, a metodologia atual não 

incentiva a modicidade tarifária, muito menos verifica a prudência dos investimentos. 

 

4.3. PRINCIPAL FALHA DO MÉTODO ATUAL 

 

Uma metodologia que impacta no reconhecimento dos custos deve contemplar os próprios custos como parte 

integrante do método. 

 

Ao se analisar a parte dos custos associados a essa obra envolvendo os diversos transformadores disponíveis 

na distribuidora, o sinal de imprudência do investimento é totalmente invertido. 

 

A diferença de custos entre o transformador que atende a carga em 40 anos e aquele que atenda apenas 12 anos 

é inferior a 20%, conforme apresentado na Tabela 3: 

 

Tabela 3: Avaliação dos Custos 

Transformadores 

Disponíveis 

Potência (MVA) 

Custo do TRAFO* 

(mil R$) 

Custo do Trafo 

Custo do Trafo 

Instalado 

12,5 1.300 84% 

20,0 1.400 90% 

26,6 1.550 100% 

* Dados da CEMIG apresentados no Cired/2013 – transformadores de 69/13,8 kV. 
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Portanto, ao se analisar esses valores, observa-se que o critério atual é severamente punitivo. 

 

4.4. PROPOSTA DO NOVO IAS 

 

No estudo de caso 1 no item 4.3, caso à distribuidora, ao realizar a obra com a SED de 26,6 MVA, pudesse 

optar por receber pelo valor da obra com 12,5 MVA, sua receita seria maior do que a calculada pelo IAS. Para 

este caso, poder-se-ia aplicar um IAS de 84% (diferença de custos) ao invés do IAS de 47% (critério atual).  

 

Assim, uma proposta de metodologia adequada para a aplicação de índice de aproveitamento deve manter o 

critério atual, mas adicionar a variável de custo na análise. 

 

Manutenção do IAS, porém com uma componente de Aproveitamento de Custo (IAC) 

 

IACi =
Custo do Transformadori

Custo do Transformador Instalado
        (4) 

 

Compondo um índice de aproveitamento final (IAF), dado pela fórmula: 

 

IAF = maior (IAC1 * IAS1; IAC2 * IAS2; ... ; IACi * IASi)      (5) 

 

Sendo i: o número de transformadores disponíveis. 

 

Onde:  

Custo do Transformador i: Custo dos transformadores padronizados pela empresa cuja potência nominal 

atenda a projeção inicial de carga.  

Custo do Transformador instalado: Custo da SE com a potência escolhida pela distribuidora. 

IAS i: Índice de aproveitamento da subestação para cada transformador disponível. Limitado a 100%. 

 

4.5. APLICAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Como a distribuidora apresentava 2 padrões disponíveis inferiores a 26,6MVA (caso base) e com potência 

nominal que atendia a carga inicial, serão utilizados os três valores para obtenção do valor final. O IAS 

calculado para os três níveis de potência (12,5; 20 e 26,6 MVA) estão apresentados na Tabela 4: 

 

Tabela 4: Calculo do IAS (igual ao método atual) 

CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IAS (12,5 MVA) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

IAS (20,0 MVA) 60% 68% 86% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

IAS (26,6 MVA) 45% 51% 57% 65% 73% 82% 92% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Como empresa têm disponível 3 transformadores e optou por realizar a obra com o de 26,6 MVA. A diferença 

entre os custos das obras será obtida pela relação dos custos entre o transformador tabelado e o escolhido. O 

resultado da conta está na tabela 5: 

 
Tabela 5: Calculo do IAC 

CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IAS (12,5 MVA) 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 

IAS (20,0 MVA) 90,3% 90,3% 90,3% 90,3% 90,3% 90,3% 90,3% 90,3% 90,3% 90,3% 

IAS (26,6 MVA) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Por fim, calcula-se o valor do Índice Final. Os passos intermediários e valores finais por ciclo estão na Tabela 

6. 
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Tabela 6: Cálculo dos Índices de Aproveitamento Finais (Parciais e escolha do maior) 

CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IAS (12,5 MVA) 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 83,9% 

IAS (20,0 MVA) 54,5% 61,4% 69,1% 77,7% 87,5% 90,3% 90,3% 90,3% 90,3% 90,3% 

IAS (26,6 MVA) 45,4% 51,1% 57,5% 64,7% 72,8% 82,0% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 

Obs1: Para melhor entendimento dos cálculos, segue detalhe para o primeiro ciclo, na Tabela 7: 

 

Tabela 7: Cálculo dos Índices de Aproveitamento Finais (Parciais e escolha do maior) 

1 º CICLO IAS IAC 
IAF = IAS * 

IAC 

Trafo de 12,5 MVA em relação ao de 26,6 MVA 100% 83,9% 83,9% 

Trafo de 20,0 MVA em relação ao de 26,6 MVA 60% 90,3% 54,5% 

Trafo de 26,6 MVA em relação ao de 26,6 MVA 45% 100% 45,4% 

Melhor opção (IAF) 83,9% 

 

Pelo novo critério de cálculo, a prudência da Obra é sempre superior a 80%, bem diferente do método atual, 

em que ela alcança 80% apenas no sexto ciclo. 

 

4.6. ANÁLISE DO IMPACTO REGULATÓRIO 

 

Para demonstrar o impacto regulatório entre consumidores e distribuidora, foram utilizados os seguintes dados 

técnicos: 

 

Tabela 8: Dados Técnicos 

Carga máxima (1º ano) 9 MVA 

Taxa de crescimento a.a 3% 

Fator de carga 66% 

Fator de potência 92% 

Fator de utilização (fixo) 82,5% 

Taxa de depreciação do 

transformador 
2,5% 

WACC (3ºCRTP) 7,5% 

 

 

Com esses dados é possível calcular o valor incremental na remuneração dos ativos (em mil R$) e o 

incremental na tarifa (R$/MWh), por ciclo.  

 

A seguir serão apresentados os custos reconhecidos integralmente (100%), para o transformador de 26,6 

MVA. A remuneração, por ciclo, está apresentada na Figura 3 e os cálculos estão na Tabela 9. 

 

 
Figura 3: Incremental na Base (mil R$) e Tarifa (R$/MWh) – Sem Índices de Aproveitamento 
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Resumo do Cálculo: 

 

Tabela 9: Calculo dos Valores por Ciclo – Obra com Transformador de 26,6 MVA 

Custo = 1550 mil R$ (26,6 

MVA) 

1º 

Ciclo 

2º 

Ciclo 

3º 

Ciclo 

4º 

Ciclo 

5º 

Ciclo 

6º 

Ciclo 

7º 

Ciclo 

8º 

Ciclo 

9º 

Ciclo 

10º 

Ciclo 
Unidade 

QRR = Custo (mil R$) * 

2,5% * 4 
155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 mil R$ 

RLC = [Custo - QRR * (nº 

do ciclo - 1)] *4 * 7,5% 
465 419 372 326 279 233 186 140 93 47 mil R$ 

TOTAL = QRR + RLC 620 574 527 481 434 388 341 295 248 202 mil R$ 

CARGA = Projeção de 

Carga para meio ciclo 
9,53 10,73 12,07 13,59 15,29 17,21 19,37 21,80 24,54 27,62 MVA 

Carga = CARGA * 0,92 * 

0,66 * 0,825 
4,77 5,37 6,05 6,81 7,66 8,62 9,70 10,92 12,29 13,84 MW 

Tarifa = TOTAL/Carga 14,83 12,18 9,95 8,06 6,47 5,13 4,01 3,08 2,30 0,86 R$/MWh 

 

Considerando a condição de carga exposta anteriormente e aplicando a metodologia atual (apenas IAS), para o 

transformador de 26,6 MVA. O resultado está na Figura 4: 

 
Figura 4: Incremental na Base (mil R$) e Tarifa (R$/MWh) – Com IAS 

 

Considerando a condição de carga exposta anteriormente e aplicando metodologia do IAF, para o 

transformador de 26,6 MVA, tem-se: 

 

 
Figura 5: Incremental na Base (mil R$) e Tarifa (R$/MWh) – Com IAC 

 

A Tabela 10 apresenta os cálculos intermediários referentes ao transformador de 12,5 MVA, com 100% de 

reconhecimento, porém, com necessidade de nova obra em 12 anos. Os valores finais são apresentados na 

Figura 6. 

 

Tabela 10: Calculo dos Valores por Ciclo – Obra com Transformador de 12,5 MVA 

Custo = 1300 mil R$ (12,5 

MVA) 

1º 

Ciclo 

2º 

Ciclo 

3º 

Ciclo 

4º 

Ciclo 

5º 

Ciclo 

6º 

Ciclo 

7º 

Ciclo 

8º 

Ciclo 

9º 

Ciclo 

10º 

Ciclo 
Unidade 

QRR = Custo (mil R$) * 2,5% 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 mil R$ 

RLC = [Custo - QRR * (nº do 

ciclo - 1)] *4 * 7,5% 
390 351 312 273 234 195 156 117 780 390 mil R$ 
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TOTAL_1 = QRR + RLC 520 481 442 403 364 325 286 247 208 169 mil R$ 

TOTAL_2 = Obra 1 deslocada 

em 4 ciclos    
520 481 442 403 364 325 286 mil R$ 

TOTAL = TOTAL_1 + 

TOTAL_2 
520 481 442 923 845 767 689 611 533 455 mil R$ 

CARGA = Projeção de Carga 

para meio ciclo 
9,53 10,73 12,07 13,59 15,29 17,21 19,37 21,80 24,54 27,62 MVA 

Carga = CARGA * 0,92 * 0,66 * 

0,825 
4,77 5,37 6,05 6,81 7,66 8,62 9,70 10,92 12,29 13,84 MW 

Tarifa_1 = TOTAL/Carga 12,43 10,22 8,34 6,76 5,42 4,30 3,36 2,58 1,93 1,39 R$/MWh 

Tarifa_2 = Tarifa_1 deslocada 
   

11,19 9,20 8,34 6,76 5,42 4,30 3,36 R$/MWh 

Tarifa = Tarifa_1 + Tarifa_2 12,43 10,22 8,34 17,95 14,62 12,65 10,12 8,01 6,23 4,76 R$/MWh 

 

 
Figura 6: Incremental na Base (mil R$) e Tarifa (R$/MWh) – Com transformador de 12,5 MVA 

 

Na obra com apenas um transformador de 12,5 MVA, os investimentos são 100% reconhecidos desde o 

primeiro ciclo. No entanto é necessário realizar uma nova obra no quarto ciclo para atender a carga da região, 

que continua crescendo. A nova obra apresenta o custo idêntico à primeira. O custo é rateado para mais 

consumidores, mas isso não ameniza o impacto tarifário. 

 

O resumo da aplicação dos índices é apresentado na Tabela 11, mensurando o VPL (em 6% ao ano), em 

relação ao valor hipotético de 100% reconhecido.  

 

Tabela 11: Efeito médio nos consumidores e distribuidoras 

 Índices 
Efeito no Consumidor Efeito no Distribuidor 

VPL (6%) Efeito médio VPL (6%) Efeito médio 

IAF 46,52 85,4% 1790,96 87,1% 

IAS 33,54 61,6% 1380,84 67,2% 

Trafo menor 98,49 180,8% 2235,07 108,7% 

100% 54,46 100,0% 2055,97 100,0% 

 

Legenda:  

100% = caso de referência, com transformador de 26,6 MVA e valor integralmente reconhecido. 

IAS = Cálculo atual para o transformador de 26,6 MVA. 

IAF = Proposta de cálculo para transformador de 26,6 MVA. 

Trafo menor = Cálculo para o transformador de 12,5 MVA, 100% reconhecido, com necessidade de nova 

obra. 

 

Obs.: A tabela foi criada, a partir do fluxo de caixa descontado. O efeito médio é o custo em cada um dos 

casos dividido pelo caso sem índice de aproveitamento (reconhecimento de 100% do valor investido). Para o 

VPL da distribuidora, foi o utilizado o conceito do ROI (Remuneração / Custo). 

 

Não há dúvidas que a Agência Reguladora, com a regra atual, estimula a concessionária a subdimensionar suas 

instalações. 
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O melhor investimento para a distribuidora é o que requer um segundo investimento (108,7% sobre o 

investimento bem dimensionado com 100% do valor reconhecido), no entanto, o impacto, no consumidor é 

elevado (180%). 

 

O melhor investimento para o consumidor é o sobre dimensionamento das instalações com aplicação do IAS. 

Mas, a utilização do IAS afeta o caixa da distribuidora.  

 

A aplicação do IAF é o que melhor compartilha os ganhos de escala e custo, sem onerar em demasia o 

consumidor e sem fornecer incentivos inadequados à concessionária. 

 

5. ESTUDO DE VALORAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE RESERVA 

 

Em alguns casos a onerosidade de alguns equipamentos é remunerada pela Agência em caráter de reserva. 

Antes de apresentar as proposta de mudança, será apresentada a regra atual de transformador reserva, utilizado 

pela ANEEL e estudo de caso. 

 

5.1. REGRA ATUAL 

 

Quando a demanda máxima multiplicada pela expectativa de crescimento percentual da carga atendida pela 

subestação, para o período projetado de 10 anos (ECC), for igual ou menor à potência total de (n-1) 

transformadores instalados, o transformador excluído para esta análise, mesmo que energizado, será 

considerado como reserva. 

 

Como exemplo, considere-se uma subestação que possui três transformadores trifásicos instalados, cuja 

potência unitária é de 40 MVA, e sua demanda máxima multiplicada pelo ECC menor ou igual a 80 MVA = 

40 MVA*(3-1): o terceiro transformador será considerado como reserva. Esse equipamento não será 

considerado no cálculo do índice de aproveitamento da subestação onde se encontra. 

 

5.2. TRANSCRIÇÃO MATEMÁTICA: 

 

A regra atual, de dois parágrafos, é transcrita em formulas matemáticas do seguinte modo: 

 

Se:  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 10 𝑎𝑛𝑜𝑠

∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

  <=  
∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖

𝑛−1
𝑖=1

∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

     (6) 

 

 

Então:  IAF = 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 10 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑛−1
𝑖=1

       (7) 

 

 

Senão: IAF = 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 10 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

        (8) 

 

 

Onde: 

∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑛−1
𝑖=1  = Potência sem o transformador reserva; distribuidora pode escolher 

livremente qual vai ser o reserva naquele ciclo. 

∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1  = Potência Total 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑋 𝑎𝑛𝑜𝑠 = Demanda Projetada para X anos depois da revisão 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑋 𝑎𝑛𝑜𝑠 padrão = Demanda Projetada para X anos depois da revisão ajustada conforme tabela de 

transformadores 

 

5.3. ESTUDO DE CASO 2 (HIPOTÉTICO) 

 

A mesma distribuidora do caso 1, opta por realizar a mesma obra, agora com 2 transformadores de 12,5 MVA, 

caracterizando o outro como reserva (Carga inicial de 9 MVA e crescimento de 3% ao ano). A Figura 7 mostra 

o crescimento de carga e cálculo do IAS para os dois primeiros ciclos de revisão tarifária: 
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Figura 7: Resultado da primeira e segunda revisão 

 

A carga no primeiro ciclo é aproximada para o próximo transformador comercial de 12,5 MVA.  

 

𝐼𝐴𝑆 =
12,5

12,5
= 100% 

 

Considerar o segundo como Transformador de reserva.  

 

A carga no segundo ciclo é aproximada para o próximo transformador comercial de 15 MVA. Não há mais 

transformador de reserva.  

𝐼𝐴𝑆 =
15

25
= 60% 

 

A Tabela 12 mostra o resumo dos indicadores durante a vida útil da subestação (40 anos), assim como a 

utilização no final de cada ciclo (de 4 anos). 

 

Tabela 12: Resumo para 10 ciclos de Revisão com Transformador de Reserva 

CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carga (MVA) 10,1 11,4 12,8 14,4 16,2 18,3 20,6 23,1 26,0 26,6 

Utilização da SE 40,4% 45,5% 51,2% 57,7% 64,9% 73,0% 82,2% 92,5% 100,0% 100,0% 

IAS 100% 60% 75% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Durante o primeiro ciclo, pela regra atual, a SED é enquadrada com transformador de reserva, alcançando o 

IAS de 100%. A partir do segundo ciclo, seu IAS cai abruptamente pra 60%. No entanto, a utilização efetiva 

da subestação ainda é inferior a 50%. Portanto, ainda existe um Transformador na condição de reserva na 

SED. No terceiro e quarto ciclo a utilização esta um pouco acima de 50%. 

 

Uma metodologia de aproveitamento deveria: considerar essa reserva efetiva não reconhecida (no caso do 

segundo ciclo, do exemplo) e a reserva parcial (no terceiro e quarto ciclo). 

 

5.4. PROPOSTA PARA TRANSFORMADOR RESERVA 

 

A proposta é criar um patamar intermediário entre os dois níveis existentes atualmente, que contemple a 

diferença entre a reserva efetiva e a projetada. 

 

Ou seja, se a projeção de 10 anos rompeu a barreira do transformador reserva, mas a projeção de carga até o 

fim do ciclo atual não superar em 20% o valor do primeiro transformador, este é considerado como 

transformador de reserva, mas toda a projeção de 10 anos que ultrapassou o patamar é deduzida do índice. 

 

Obs.: Foi adotado o valor de 20%, como exemplo, pois é comum que os critérios de planejamento admitam 

sobrecarga de 20% em transformadores de potência para situações de contingência. 

 

Matematicamente a descrição está a seguir: 

 

𝑺𝒆 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 10 𝑎𝑛𝑜𝑠

∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

  >  
∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖

𝑛−1
𝑖=1

∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

     (9) 
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 𝒆 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 2 𝑎𝑛𝑜𝑠 

∑ 1,10 ∗ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

  <=  
∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖

𝑛−1
𝑖=1

∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

     (10) 

 

 

Então: IAF = 1 - 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 10 𝑎𝑛𝑜𝑠

∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

 + 
∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖

𝑛−1
𝑖=1

∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

   (11) 

  

5.5. APLICAÇÃO DA PROPOSTA 

 

O resultado da aplicação da metodologia proposta está na Tabela 13: 

 

Tabela 13: Aplicação do IAF com transformador de Reserva 

CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Potência sem reserva (MVA) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Potência total (MVA) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Carga 10 anos (MVA) 12,1 13,6 15,3 17,2 19,4 21,8 24,5 25,0 25,0 25,0 

Carga 2 anos (MVA) 10,1 11,4 12,8 14,4 16,2 18,3 20,6 23,1 25,0 25,0 

Condição: (1) atual com reserva, 

(2) nova e (3) atual sem reserva. 
1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

IAF 100% 96% 89% 81% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Pelo novo critério de calculo, o transformador reserva tem um reconhecimento mais adequado para os 

primeiros ciclos. 

 

Resolução numérica para o quarto ciclo, usando (9), (10) e (11): 

 

 
 

5.6. ANÁLISE DE IMPACTO DE REGULATÓRIO 

 

Para demonstrar o impacto regulatório entre consumidores e distribuidora, foram utilizados os mesmos dados 

técnicos do caso 1, Tabela 8. 

 

A partir dos dados técnicos é possível calcular o incremental da remuneração dos ativos (em mil R$) e o 

incremental na tarifa (R$/MWh), por ciclo. De forma simplificada, seguem na Tabela 14 os efeitos nos 

consumidores e no distribuidor: 

 

Tabela 14: Efeito médio nos consumidores e distribuidoras 

Índices 
Efeito no Consumidor Efeito no Distribuidor 

VPL (6%) Efeito médio VPL (6%) Efeito médio 

IAF 85,27 93% 1917,52 93,3% 

IAS 75,52 83% 1658,32 80,7% 

Trafo menor 98,49 108% 2235,07 108,7% 

100% 91,40 100% 2055,97 100,0% 

 

Legenda:  

100% = caso de referência, com transformador de 26,6 MVA e valor integralmente reconhecido. 

IAS = Cálculo atual para o transformador de 26,6 MVA. 

IAF = Proposta de cálculo para transformador de 26,6 MVA. 
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Trafo menor = Cálculo para o transformador de 12,5 MVA, 100% reconhecido, com necessidade de nova 

obra. 

 

Obs.: A tabela foi criada, a partir do fluxo de caixa descontado. O efeito médio é o custo em cada um dos 

casos dividido pelo caso sem índice de aproveitamento (reconhecimento de 100% do valor investido). Para o 

VPL da distribuidora, foi o utilizado o conceito do ROI (Remuneração / Custo). 

 

Novamente, com a regra atual, a concessionária é estimulada a subdimensionar seus investimentos. O melhor 

investimento para a distribuidora é o que requer um segundo investimento (109% sobre o investimento bem 

dimensionado com 100% do valor reconhecido). E o melhor investimento para o consumidor é o 

superdimensionado com aplicação do IAS. 

 

A aplicação do IAF é a que melhor compartilha os ganhos de escala, custo e confiabilidade. 

 

6. RESULTADOS 

 

Os resultados do estudo foram: 

 

- Fórmula paramétrica, agregando o custo da obra na avaliação do aproveitamento atual. 

 

- Definição algébrica do cálculo do modelo de transformador de reserva, com melhorias. 

 

- Maximização de 20% da receita para as concessionárias. 

 

- Mitigação de um prejuízo de até 80% para os consumidores. 

 

7. COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Por fim, percebe-se que, em geral, os métodos atuais de calcular o aproveitamento dos ativos são insuficientes 

para avaliar a prudência dos investimentos realizados pelas concessionárias. Tendo caráter demasiadamente 

punitivo e que incentiva as distribuidoras a subdimensionarem suas instalações, sendo um sinal regulatório 

contrário ao principio da modicidade tarifária. 
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