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RESUMO

O artigo enfoca aspectos pertinentes à avaiiação da
confiabilidade de sistemas de distribuição sob diferentes pontos de vista:
consumidores, empresas concessionárias e órgãos reguladores. As diferentes
estratégias para fixação de critérios probabilisticos de desempenho são
mencionadas, enfatizando-se a vaioração econômica de restrições de
continuidade de suprimento elétrico.

Palavras-chave: confiabilidade, desempenho, custo de interrupção, custo
do déficit, indices, critérios probabilisticos,
distribuição.
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo precípuo do sistema eletroenergético de um pais é o atendimento
aos consumidores consoante padrões de continuidade, adequação e segurança
aceitáveis e ao menor custo global possível. Nessa perspectiva, a energia
elétrica pode ser vista como um bem de consumo ao qual podem ser
associadas características que tendem a evoluir na mesma direção, quais
sejam, preço e qualidade.

Não obstante, cumpre notar que os indicadores econômicos correntes sugerem
a ocorrência, a médio prazo, de cenários de grande austeridade cujas
influências no setor elétrico já se fazem notar de forma significativa.
Tal possibilidade recomenda a adoção de medidas cautelares que minimizem
as chances de ocorrências de interrupções generalizadas de fornecimento ou
mesmo a acentuada degradação da qualidade de atendimento.

As metodologias determinísticas para a análise da operação do sistema
elétrico atualmente disponíveis no país procuram garantir a confiabilidade
da rede mas carecem de potencial para avaliar corretamente os verdadeiros
níveis de risco inerentes ao sistema. Deste fato pode eventualmente
resultar uma utilização não otimizada de recursos causada pela implantação
desnecessária de redundâncias, sobre dimensionamentos injustificados ou
mesmo pelas conseqüências advindas da implantação de esquemas operativos
com alto risco de falha.

Por outro lado, a carência de recursos econômicos torna quase inevitável a
aceitação de um plano de expansão da rede onde a garantia de suprimento
não é totalmente isenta de risco. Tem sido reconhecido que critérios de
planejamento puramente deterministicos são insatisfatórios. Entretanto, a
consideração de critérios probabilísticos significativos não tem sido uma
tarefa fácil para os planejadores.

Caracteriza-se desta forma a urgente necessidade de se dispor de uma
complementação da análise determlnistica clássica, baseada em metodologias
probabilísticas de análise de confiabilidade, com medidas de desempenho do
sistema. Tais métodos permitem a avaliação qualitativa e quantitativa dos
riscos próprios da rede elétrica e, por conseguinte o gerenciamento eficaz
da continuidade, qualidade e segurança da operação do sistema.

Tratando o problema de maneira abrangente, torna-se de vital importância a
avaliação da confiabilidade do sistema de potência global (isto é, geração
e transmissão combinados) considerando-se também o sistema de
distribuição. A quantificação do nível de confiabilidade do sistema é
fundamental na decisão de se gastar um cruzeiro incrementai ou no
desenvolvimento do parque gerador, ou no desenvolvimento do sistema de
transmissão ou ainda na expansão do sistema de subtransmlssão/
distribuição.

Desde que não sejam consideradas as probabilidades de ocorrência
associadas às diversas variáveis responsáveis pelo desempenho do sistema
elétrico de potência, Justifica-se que todas sejam Igualmente ponderadas.
Entretanto, é óbvio que algumas têm muito mais "chance" (probabilidade) de
atuarem na definição do estado final de um sistema que outras,



caracterizando assim uma maior influência no desempenho deste sistema.
Exemplificando: suponha-se que uma configuração alternativa de
planejamento atenda a todas as análises de contingências do sistema,
exceto a uma. e que o custo das adições necessárias para o atendimento
desta única contingência seja bastante elevado (critério deterministico de
planejamento). Uma pergunta é imediatamente posta ao planejador: "É
realmente compensador este tipo de investimento?", Ê evidente que esta
pergunta não pode ser respondida de modo satisfatório sem o conhecimento
do "risco" envolvido na situação. Esse risco é quantificado pela
probabilidade de ocorrência da contingência em pauta, bem como pela sua
freqüência, duração média e conseqüências. 0 cálculo desse nivel de risco
é efetuado através de uma análise probabilística da confiabilidade do
sistema.

Um outro exemplo ilustrativo è o caso da tomada de decisão na escolha
entre duas alternativas de operação do sistema que apresentam custos
bastante próximos e que atendem a todos os critérios de contigências
simples no sistema (o consagrado critério "N-l"). Para ajudar a decisão,
um conjunto de testes mais severos é realizado. Desta feita, ambas as
alternativas falham em algumas contingências mas de forma bastante
distinta. Ê óbvio que este tipo de análise puramente deterministica não é
suficiente para a tomada de decisão correta entre as alternativas
propostas. Torna-se então claro a necessidade de se dispor de indicadores
auxiliares, igualmente fornecidos por meio de uma análise probabilística
de confiabilidade, e que permitirão o "desempate" entre as alternativas
estudadas.

A literatura recente registra que inúmeros desenvolvimentos têm sido
realizados na área de análise de confiabilidade de sisteaas de energia
elétrica(SEE), possibilitando a troca de enfoques puramente
determinísticos por metodologias probabilísticas avançadas e eficientes.
Essas novas metodologias têm possibilitado a visualização de esquemas
operativos ou alternativas de menor custo, sem redução significativa da
qualidade de atendimento aos consumidores. Deve-se ainda ressaltar que as
metodologias probabilísticas, que permitem a priorizaçâo de obras de
expansão do sistema, constituem um importante subsídio adicional às
empresas do setor, quando da tentativa de minorar os efeitos oriundos das
restrições econômico-financeiras que ora se apresentam. Esta importância
é ressaltada vis-à-vis a recente tendência de privatização, desregulamen-
tação e introdução de tarifas livres baseadas na confiabilidade,
eficiência e competitividade de serviço.

0 estabelecimento de critérios e metodologias probabilísticas deu-se,
inicialmente, no campo da geração e, posteriormente, no campo da
transmissão e distribuição. Pela própria origem, toda esta evolução
ocorreu de forma setorizada, sem nenhum tratamento integrado que buscasse
uma visão conjunta do problema. E óbvio que o sistema elétrico
"geração-transmissão-distribuição" só tem razão de existir na medida em
que haja consumidores a serem supridos. Destarte, sob o ponto de vista do
consumidor, não adianta um desses setores apresentar um elevado índice de
confiabilidade, se qualquer um dos outros não puder prover um nivel de
atendimento aceitável e compatível com os demais. Este fato evidencia a
extrema importância da compatibilização dos critérios de planejamento e
operação, englobando todas as "partes" do sistema. A disponibilidade de um



elenco de critérios compatíveis, propicia então uma alocação equilibrada
de recursos entre os setores de geração, transmissão e distribuição. Os
aspectos Mencionados até este ponto [1,2] demonstram cabalmente a
necessidade e importância da análise integrada de confiabilidade dos SEE.

2. PERCEPÇÃO DIFERENCIADA DOS PARÂMETROS DE DESEMPENHO

A seleção do conjunto de indicadores de confiabilidade a ser
periodicamente obtido deve basear-se na consideração de um equilíbrio
entre diversos atributos inerentes ao conceito de confiabilidade, os quais
ganham maior ou menor relevância, dependendo do tipo de utilização a que
se destinam os índices em apreço [3,4]. A utilização potencial desses
índices de confiabilidade é, na maioria dos casos, verificada nas
atividades relacionadas a:

o intenaçãa enüte cancea&ianá/iiaa e cantuunidane&;

o [annecimenta de ou&aidioa a açencia& neçuladana&;

o planejamento e apenaçãa da pnápnia empneaa canceaaianévtia de energia.

2.1 - Percepção do Consumidor

Para fins de análise será utilizada a classificação de consumidores em
três categorias a saber:

o residencial;
o comercial;
o industrial.

Em principio considera-se que os consumidores residenciais são bastante
sensíveis aos aspectos de confiabilidade que os afetam sob o ponto de
vista de conforto e conveniência. Já os consumidores industriais têm sua
atenção voltada para os indicadores voltados à mensuração de custos,
eficiência, qualidade e volume de produção. As preocupações dos
consumidores comerciais tendem a situar-se num ponto intermediário entre
os consumidores industriais e residenciais.

Os consumidores de todas as classes, indistintamente, reagem, apenas, ao
nível de desempenho de serviço que lhes foi oferecido. Em outras palavras,
o tipo de indicador relevante para os consumidores diz respeito unicamente
ao acompanhamento da pós-operação ou seja, a análise preditiva da
confiabilidade não tem, em principio, maior interesse. Nessa perspectiva,
os atributos de confiabilidade mais relevantes a serem mensurados são, em
ordem aproximada de importância, os seguintes:



(i) Número de interrupções por ano. Observa-se que, dependendo do
tipo de consumidor, o evento "interrupção" pode admitir diferen-
tes definições. A quantificação desse atributo demanda o conheci-
mento da função distribuição de probabilidades (fdp) do número
de interrupções ao longo do ano, ou sua expectãncia;

(ii) Duração das interrupções. Supõe-se que a sensibilidade dos
consumidores à duração das interrupções seja bastante não-linear
e varie apreciávelmente para cada classe de consumidor. A
quantificação desse atributo só è viabilizada a partir do
conhecimento da fdp das durações de interrupção ou de sua
expectãncia;

(iii) Valor da energia demandada, porém não suprida;

(iv) Hora do dia, dia da semana e estação do ano em que ocorrem
as interrupções;

(v) Ocorrência de prévio aviso a respeito de interrupções futuras;

(vi) Extensão geográfica das interrupções;

(vii) Tempo decorrido desde a última interrupção. Supõe-se que a
irritação advinda de uma interrupção particular possa estar
relacionada ao espaço de tempo decorrido desde a última
interrupção. Assim, interrupções sucessivas em curto espaço
de tempo podem ser percebidas pelos consumidores como mais
irritantes do que se as mesmas ocorrem em espaços de tempo
igualmente espaçados e maiores. Esse atributo de confiabilidade
é supostamente mais significativo para consumidores residenciais
dado o caráter eminentemente subjetivo que os mesmos empregam
em suas avaliações de confiabilidade.

Em geral, a expectativa dos consumidores em relação à confiabilidade é
altamente correlacionada cem o desempenho passado. Assim, qualquer redução
abrupta no desempenho próximo passado, independentemente da média
histórica de longo prazo, causará reações fortemente negativas. No que
concerne a aspectos particulares associados a cada um dos tipos de
consumidor cabe ressaltar o seguinte:

2.1.1 - Consumidores residenciais

Esse tipo de consumidor é, em geral, pouco sensível a interrupções muito
curtas (um ou dois minutos) a menos que tais ocorrências sejam muito
freqüentes.

A sensibilidade dos consumidores é bastante dependente da hora, dia da
semana e estação do ano em que se dá a interrupção. Há indícios de que as
interrupções que ocorrem durante o início da noite, horas de lazer e fins
de semana tenham pior repercussão do que as que se dão em outros momentos.



Supõe-se que a energia não servida não é particularmente relevante do
ponto de vista dos consumidores residenciais tomados individualmente.

A divulgação de aviso prévio para interrupções não é, em geral, relevante
para consumidores individuais.

A qualidade de serviço é relevante para os consumidores residenciais que
possuem equipamentos eletrônicos sensíveis ou equipamentos de
processamento de dados.

0 requisito segurança só é relevante em casos de exceção (disponibilidade
de equipamentos hospitalares instalados na residência).

2.1.2 - Consumidores comerciais

Considera-se que a manutenção da ordem (fluxo normal de vendas, ausência
de roubo, vandalismo, saques) constitui elemento fundamental para
consumidores comerciais. Assim, tais consumidores apresentam, via de regra
uma sensibilidade não-linear às durações das interrupções. Obviamente, são
também muito mais sensíveis às ocorrências em horário comercial do que em
outros instantes.

2.1.3 - Consumidores industriais

A sensibilidade de consumidores industriais às durações das interrupções é
dependente do tipo de processo industrial. Algumas indústrias são muito
afetadas até mesmo por interrupções de pequeníssima duração e que passam
despercebidas pela maioria dos consumidores.

Em ambiente industrial a mensuração da confiabilidade pelo atributo único
de continuidade não é em muitos casos suficiente. 0 aspecto preponderante
em diversas situações focaliza-se na qualidade do serviço em termos de
forma da onda, regulação da tensão, balanço de fases, etc.

Um dos atributos de confiabilidade mais significativos para consumidores
industriais é a energia não suprida. Por outro lado, a extensão
geográfica, causa de interrupções e o tempo decorrido desde a última
ocorrência não têm a mesma importância.

0 aviso antecipado da ocorrência de interrupções tem impacto significativo
na minimização dos custos associados. No Brasil, 68,1% dos consumidores
industriais beneficiam-se pelo aviso antecipado relativo ao corte de
energia [5].

2.2 - Percepção do Órgão Regulador

0 foco de interesse dos órgãos reguladores situa-se, de certa forma, entre
os interesses dos consumidores e das empresas concessionárias. No que



concerne aos consumidores, a atenção è mais voltada ao padrão médio de
atendimento es geral do que aos casos específicos de consumidores
individuais. Já no que diz respeito às empresas concessionárias, o aspecto
relevante situa-se na compreensão de justificativas de financiamento dos
planos de expansão/operação e o respectivo efeito final resultante. Neste
contexto, os atributos de confiabilidade a serem destacados sao:

« Os índices de interrupção, além de ter significado físico, devem ser
passíveis de mensuração a partir de informações históricas;

o Os índices de confiabilidade associados à satisfação do consumidor
considerados mais significativos são os seguintes: expectáncla da
energia não suprida; número médio de interrupções por ano; duração
média das interrupções; magnitude das interrupções avaliadas por
número de consumidores Inl^Tonpidoj, potência instalada interrom-
pida, extensão geográfic da interrupção;

° Os índices de confiabilidade avaliados devem possibilitar o
cálculo do impacto econômico das interrupções.

2.3 - Percepção da Concessionária

Do ponto de vista da empresa (operação, planejamento, manutenção, engenha-
ria), os atributos de confiabilidade mais relevantes são os seguintes:

(i) Capacidade de refletir o desempe.iho do sistema relacionado às
características particulares das r<>des de transmissão, subtransmis-
são e distribuição, sistema de geração e perfil de carga. Uma lista
parcial dos fatores que influenciam a avaliação da confiabilidade
tal como percebido pelo engenheiro da empresa é o seguinte:

o limitações das fontes primárias de energia (e.g. condições
hidrológicas, disponibilidade de carvão, gás, biomassa,
material físsil, custo do óleo, participação de autoproduto-
res, etc.);

o solicitação ambiental;

• número, capacidade e características das unidades geradoras
incluindo as funções ROCOF ("rate of occurrence of failure") e
ROCOR ("rate of occurrence of repair"), histórico do comporta-
mento na partida, tempo de tomada de carga, etc;

o política de alocação de reserva operativa;

o política de manutenção para geradores, linhas, cabos, transio£
madores e demais equipamentos relevantes;

o funções ROCOF ("rate of occurrence of failure") e ROCOR ("rate
of occurrence of repair") para equipamentos de transmissão e
distribuição sem desprezar a ocorrência de fenômenos não
independentes;

o características de falha e reparo para o sistema de proteção e
controle;
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• topologia e esquemas de chaveamento incluindo tempos
requeridos para a finalização de tais chaveamentos;

• Fenomenologia detalhada da curva de carga;

« Tipo de abordagem utilizada para efetuar a previsão de carga;

• Politica operativa e restrições contratuais (estratégia de
despacho, ocorrência de repasse de potência - "wheeling",
tarifacão de pedágio, gerência da desanda, atuação de
dispositivos a estado sólido - "flexible AC transmission
systems devices, FACTS").

(ii) Os indices de confiabilidade utilizados devem ser sensíveis às
variações nos parâmetros de planejamento, operação e Manutenção,
de tal forma que a confiabilidade (i.e. continuidade, qualidade
e segurança) seja facilmente associada com a tarifa.

(iii) Além de fisicamente significativos, os índices empregados devem
ser passíveis de mensuração a partir de registros históricos. Se
essas condições são respeitadas, o cotejo dos indices de confiabili-
dade da pré-operação com os indices de desempenho da pós-operação
subsidiará a validação de critérios probabilisticos bem fundamen-
tados.

(iv) Uma parcela da coleção de indicadores utilizada pelo engenheiro
operador/planejador deve ser de fácil entendimento para o público
leigo em geral, e defensável perante comissões de auditoria e órgãos
reguladores. Tal parcela deve necessariamente conter índices que
meçam a confiabilidade sob o ponto de vista do consumidor. Para os
sistemas de distribuição em particular, essa característica é
essencial. Um exemplo típico de coleção de indicadores de desempenho
utilizado (Florida Power & Light, USA; 15.000 empregados, 3,2
milhões de consumidores) é o seguinte:

- duração de interrupções: 47,5 min/ano (em dez/90)
- lesão por empregado: 0,4 lesões/100 empregados (em dez/90)
- multas: 0,23 USf/cliente
- contingências em usinas a carvão: 2,77?í
- preço da energia: 74 USf/MWh

3. ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS NUMÉRICOS DE DESEMPENHO

0 estabelecimento e utilização de parâmetros numéricos representa o último
elo do processo de análise probabilística. Durante esta etapa diversas
estratégias podem ser aplicadas isoladamente ou em conjunto. A Tabela
(3.1) enumera algumas delas que serão discutidas a seguir.



:i

Tabela (3.1) - Diretrizes para o estabelecimento de paraaetros
de desempenho

Concatenação COB critérios deterministicos
Experiência
- analista
- nacional
- internacional
Satisfação do usuário
Coordenação do risco
Restrições legais e contratuais
Valoração econômica

0 caminho natural que leva à substituição de critérios puramente
deterministicos por outros probabi11sticos contempla a necessidade de uma
concatenação entre as duas filosofias. Isto pode ser parcialmente
alcançado através de una cuidadosa análise probabilistica realizada em um
sistema ao qual um conjunto de critérios deterministicos foram
inicialmente aplicados. Desta forma o risco implícito "embutido" no
sistema originalmente operado/planejado de modo deterministico será
avaliado. A repetição desse tipo de análise para uma ampla coleção de
cenários fornecerá a experiência necessária para a fixação de fronteiras
máximas e mínimas que serão úteis na posterior fixação dos parâmetros
probabilisticos.

É claro que os aspectos subjetivos do problema que usualmente se refletem
nas sugestões comandadas pela experiência do analista não devem em
absoluto ser desprezadas. E ainda interessante notar que a fixação de
parâmetros probabilísticos pode ser feita de uma forma mais ou menos
conservativa, dependendo dos recursos econômicos disponíveis para gasto.

Em raras circunstâncias observa-se que alguns critérios probabilísticos já
se encontram em uso no pais (e.g. planejamento da expansão da geração), ou
encontra-se já em nivel de acúmulo de experiência (e.g. estudos de
confiabilidade global, estudos de confiabilidade da geração, estudos
probabilísticos de fluxo de potência, estudos de reserva girante
probabilistica). A literatura internacional também já registra alguns
exemplos de critérios probabilísticos com utilização prática consolidada.
Evidentemente toda essa experiência já existente deve ser analisada quando
da fixação ou atualização dos parâmetros de desempenho probabilistico a
serem aceitos em nivel nacional.

Um balizador importante para a consolidação e ajuste dos critérios
probabilisticos é a monitoração (via pesquisa direta) da "satisfação do
usuário" em diferentes níveis (empresas concessionárias, empresas
distribuidoras, indústrias, consumidores residenciais, comerciais, rurais,
urbanos, etc. ). 0 fato de que nem todos os consumidores exigem o mesmo
nível de risco e que a manutenção continua de certos níveis de
confiabilidade ao longo de todo o sistema pode não ser economicamente
suportável também deve ser levado em conta quando do processo de
avaliação da "satisfação do usuário" e fixação de política de "confiabi-
lidade diferenciada".
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Outro aspecto fundamental para o estabelecimento de critérios probabilís-
ticos concentra-se na busca da solução do problema de "coordenação de
risco" ou "coordenação de confiabilidade". Tal problema pode ser melhor
entendido mencionando-se a sua semelhança com o problema clássico em sis-
temas de potência relacionado à "coordenação de isolamento". Basicamente
trata-se da questão da alocação equilibrada de risco ao longo de todo o
sistema (levando até mesmo em conta a questão da "confiabilidade diferen-
ciada" ) evitando-se a presença de áreas ou subs is tem;?. 3 com níveis de risco
dispares. Em essência busca-se a aplicação prática do aforismo que afirma
que "uma corrente não é mais forte que «;eu elo mais fraco".

Um outro condiclonante que não pode ser relegado origina-se das restrições
contratuais e legais porventura Já existentes (e.g. portarias do DNAEE).
Trata-se, neste caso, do "problema inverso", no qual os níveis de
confiabilidade dos sistemas de geração, transmissão e subtransmissão
devem adequar-se ao nivel estabelecido "a priori" para o sistema de
distribuição, de tal forma que a coordenação de risco não seja vioxada.

Finalmente, uma das estratégias mais importantes para a fixação de
parâmetros de desempenho probabilistico fundamenta-se na valoração
econômica do nível de confiabilidade oferecido ao cliente. Alguns aspectos
deste enfoque serão abordados na seção subseqüente.

Nota-se que a disponibilidade de um conjunto de parâmetros probabilisticos
de desempenho permite a monitoração rigorosa dos niveis de risco existen-
tes no sistema de forma similar a uma malha de controle por retro-alimen-
tação. Ao constatar a eventual violação dos limites estabelecidos o ana-
lista procede à identificação das causas e respectivas medidas corretivas
cabíveis.

Em termos de utilidade gerencial, a vantagem básica do uso de métodos e
critérios probabilisticos reside na possibilidade de mensuração quantita-
tiva dos niveis de continuidade, qualidade e segurança do sistema. Enquan-
to os critérios deterministicos permitem uma avaliação final do tipo
"aceitável", "não aceitável", os métodos e critérios probabilisticos for-
necem uma avaliação numérica da gravidade ou criticidade relativa de um
determinado cenário. Cumpre ressaltar que critérios probabilisticos, uma
vez fixados, devem ser objeto de revisão periódica, através da sua aplica-
ção prática e regular.

4. VALORAÇAO ECONÔMICA DA CONFIABILIDADE

A análise de confiabilidade de sistemas de potência usualmente considera
três modos de falha de interesse, quais sejam: continuidade, adequação
(ou qualidade) e segurança.

A continuidade refere-se à existência ou não da energia para consumo,
independentemente de outras considerações. É um dos modos de falha mais
freqüentemente tratados na análise de confiabilidade de sistemas de
distribuição.
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No caso da adequação, mesmo que haja energia para consumo imediato,
considera-se a presença de um modo de falha se a qualidade da senóide não
corresponde aos padrões mínimos exigidos (e.g. conteúdo excessivo de
harmônicos, subtensões, sobrecargas, desbalanço de fases, vibrações, etc).
Embora este modo de falha esteja se tornando cada vez mais relevante,
devido a crescente utilização de equipamentos sensíveis, sua consideração
ainda não pode ser considerada rotineira nos estudos de desempenho da
distribuição.

A segurança é relacionada ao comportamento dinâmico do sistema (e. g.
freqüência, colapso de tensão, perda de sincronismo, etc). Não é usual a
menção a este modo de falha em estudos de confiabilidade da distribuição.

Sob o ponto de vista de valoração econômica, os três modos de falha cita-
dos podem ser relacionados aos indicadores registrados na Tabela (4.1).

Tabela (4.1) - Parâmetros de desempenho econômico

• Continuidade
- custo
- custo
- custo

• Adequação
- custo
- custo
- custo
- custo
- custo

• Segurança
- custo

do
do
da

da
das

não faturamento
déficit
interrupção

poluição da senóide
; perdas ôhmicas

operacional (fator de potência,etc)
da
do

da

manutenção
envelhecimento

margem de segurança

Neste trabalho não serão discutidos os parâmetros de desempenho econômico
associados à adequação e segurança.

Sob o ponto de vista do cliente de energia elétrica, os custos da
restrição de continuidade de suprimento podem ser avaliados sob três
enioques, a saber: (i) custo do não faturamento; (ii) custo do déficit;
(iii) custo da interrupção.

O custo do não faturamento diz respeito ao prejuízo sofrido pela conces-
sionária de energia elétrica pelo fato de não ter concretizado a venda de
energia aos usuários. Sua avaliação não apresenta maiores dificuldades Já
que seus valores dependem da tarifa praticada. No Brasil, o preço médio do
MWh em agosto de 1991 situava-se em US$ 48,00. Em 1976 a tarifa chegou a
alcançar USf 90,00 sendo que o patamar considerado hoje adequado situa-se
em US* 67,00.

O custo de déficit reflete as restrições de natureza energética
(fontes primárias de energia) ou das capacidades instaladas no sistema de
geração ou ainda das restrições da transmissão, subtransmlssão e
distribuição. Está associado ao conceito de racionamento e na aplicação
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maior está relacionada a conjunturas de longa duração, mormente no horizon
te de planejamento. No horizonte de curto prazo (operação), a aplicação do
custo do déficit ainda tem sentido quando os eventos têm duração suficien-
temente longa e os consumidores podem de alguma forma precaver-se dos
efeitos da restrição de energia, minimizando os prejuízos. No Brasil os
valores estimados médios do custo de déficit ascendem a 0,755 USS/KWh [6].

0 custo da interrupção reflete os prejuízos causados pela restrição de
energia que surpreende o usuário de forma intempestiva. Admite uso prático
no horizonte de curto e longo prazos, subsidiando o monitoramento
constante da qualidade de serviço, a análise de confiabilidade, a política
de operação, manutenção e reserva de recursos, o planejamento da expansão,
a implantação de esquemas de controle de emergência, etc.

No Brasil, o valor do custo médio de interrupção de energia para o
segmento residencial situa-se em 1,11 USS/KWh (maio, 1999). Para os
segmentos comercial e industrial os custos médiosde interrupção são
mostrados nas Tabelas (4.2, 4.3). Um detalhamento desses resultados e
respectivas instruções de uso podem ser vistas na Ref. {5].

Tabela (4.2) - Custo de interrupção no fornecimeto de energia
(US$/kWh, dezembro 1990) para o segmento
comercial [5j

Inicio
do

Evento

0 às 8h
8 às
18 hs
18 às
24 hs

Duração da Interrupção

0 a 3
Minutos

0.98

1.83

1.81

3 a 15
Minutos

1.83

3.16

3.03

15 a 30
Minutos

2.80

4.25

3.92

30 a 60
Minutos

2.55

4.36

3.77

60 a 120
Minutos

2.45

4.76

4.10

Período
superior
a 120min

2.69

3.76

3.14

Notas:

1) 0 custo de uma dada interrupção se traduz totalmente pelo valor
correspondente ao intervalo de sua duração, não sendo composto por
nenhum outro valor dos intervalos anteriores.

2) Os valores são representativos do fim de
da interrupção.

cada intervalo de duração



15

Tabela (4.3) - Custo de interrupção no forneciaeto de energia
(US$/kVh, dezembro 1990) para o segaento
industrial [5]

Inicio

do

Evento

0 às 8h
8 às
18 hs
18 às
24 hs

Duração da Interrupção

0 a 3
Minutos

2.87

2.73

2.80

3 a 15
Minutos

1.23

1.26

1.14

15 a 30
Minutos

1.07

1.20

1.06

30 a 60
Minutos

0.90

0.95

0.83

60 a 120
Minutos

0.81

0.86

0.75

Período
superior
a 120ain

0.78

0.78

0.78

Notas:

1) 0 custo de uma dada interrupção se traduz totalmente pelo valor
correspondente ao intervalo de sua duração, não sendo composto por
nenhum outro valor dos intervalos anteriores.

2) Os valores são representativos do fim
da interrupção.

de cada intervalo de duração

5. VALORAÇÃO ECONÔMICA DAS RESTRIÇÕES DE CONTINUIDADE

A Tabela (5.1) relaciona de forma muito simplificada alguns itens
relevantes para a valoração econômica/financeira das restrições de conti-
nuidade de suprimento elétrico. Consideram-se as perspectivas tanto dos
consumidores (residenciais, industriais, comerciais) como das empresas e
órgãos reguladores para restrições de curta, média e longa duração. 0 en-
quadramento das durações das restrições nestas três categorias é dependen-
te do tipo de impacto causado (direto ou microeconómico e indireto ou ma-
croeconômico). É fundamental diferençar a duração da restrição, da duração
da interrupção. Assim, a repetição de interrupções de duração reduzida, ao
longo de um periodo de tempo extenso, caracteriza uma restrição de longa
duração. Na Tabela (5.1) não foram considerados efeitos de segunda ordem
nem interrelações entre consumidores e órgãos governamentais. Foram também
desprezados, para fins de simplificação, os efeitos mútuos entre restri-
ções e tarifas, multas contratuais, benefícios sociais indiretos,
endividamento, impactos ambientais, inflação, etc.
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Tabela (S.I) - Itens influentes na valoração do iapacto econômico/
financeiro das restrições de continuidade de suprimento
elétrico

ELEMENTO
ATINGIDO

ECONOMICAMENTE

CONSUMIDORES

• residenciais
• comerciais
• industriais

EMPRESAS

ÓRGÃOS
REGULADORES
(GOVERNO)

HORIZONTE - Pós-operação (desempenho histórico)
T E M P 0 R A L : - Pré-operação (confiabilidade futura)

Operação, planejamento, cenários

Restrições de
Curta Duração

d)

(-) Interrupção

(+) Faturamento

(4)
(-) Faturamento

(-) Multas
contratuais

(7)

(-) Impostos não
arrecadados

Restrições de
Média Duração

(2)

(-) Interrupção

(-) Déficit

(+) Faturamento

(S)
(-) Faturamento

(-) Multas
contratuais

(+) Investimento

(S)

(-)Impostos não
arrecadados

(-)Investimentos

Restrições de
Longa Duração

O)

(-) Déficit

(6)
(+) Investimento

(9)

(-)Investimentos

(-)Impacto no
produto in-
terno bruto

Quanto aos horizontes temporais contemplados, os mesmos tanto podem
referir-se ao passado (pós-operação) quanto ao futuro (pré-operação). Os
sinais (+) e (-) referem-se à direção relativa do fluxo de capital em
relação ao elemento economicamente atingido.

Observa-se na primeira linha da Tabela (5.1) que, sob o ponto de vista dos
consumidores, os fatores básicos de valoração econômica englobam os custos
de interrupção, não faturamento e déficit. A medida que a restrição se
prolonga, o custo do déficit tende a preponderar sobre o custo da
interrupção. Ê portanto razoável supor que para restrições numa faixa
intermediária de duração, os três fatores devem ser adequadamente
ponderados (célula 2).

Sob o ponto de vista da empresa, os fatores econômicos primordiais são:
não faturamento, multas contratuais e investimento. Não foram considerados
aspectos relacionados à concorrência, perda de mercado, seguros, etc.

0 primeiro item corresponde ao montante que o consumidor deixa de pagar
por não ter consumido energia. Já as multas contratuais estariam
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conceituaimente associadas aeventuais acordos estabelecidos entre a
concessionária e o cliente, prevendo a compensação parcial ou total dos
prejuízos causados ao consumidor pela restrição de fornecimento. £ claro
que neste caso, a tarifa cobrada estai ia implicitamente relacionada a um
certo nivel de risco estabelecido contratualmente entre cliente e
concessionária. 0 repasse de multas contratuais se passaria unicamente
quando da violação dos critérios probabilisticos de confiabilidade
estabelecidos. Os investimentos correspondem aos montantes que devem ser
repassados à empresa para que esta possa eliminar as causas da restrição
de suprimento. Idealmente, o nivel ótimo de investimento é aquele que
restaura o nivel ótimo de confiabilidade. Isto teoricamente ocorre quando
o nivel de investimento iguala o impacto econômico sobre o consumidor, o
qual é dado pela composição das influências dos custos de interrupção,
déficit e não faturamento.

Finalmente, sob o ponto de vista dos órgãos reguladores, o impacto
econômico se configura principalmente na forma de impostos não
arrecadados, investimentos necessários e influência no produto interno
nacional. A discussão deste tópico foge ao escopo do artigo.

6. CONCLUSÕES

Este artigo abordou o problema relacionado ao estabelecimento de
parâmetros de desempenho de sistemas de distribuição sob a ótica da
análise de confiabilidade.

Em resumo, os principais aspectos a serem ressaltados são os seguintes:

(i) A percepção do conceito de confiabilidade é dependente do
referencial de análise. Embora haja aspectos de interesse
comum entre consumidores, empresas concessionárias e órgãos
reguladores, a qualificação e quantificação dos indices de
confiabilidade devem necessariamente ser diferenciadas para
cada um desses elementos;

(ii) A fixação de critérios probabilisticos de desempenho
compreende diversos aspectos cuja consideração adequada não
é trivial. A consideração do aspecto econômico revela-se
como um importante subsidio para a definição de postos
quantitativos através da combinação das estimativas de
energia não suprida, durações e custos de restrições;

(ili) A avaliação de desempenho com base na valoração econômica
das restrições de continuidade de suprimento envolve
inúmeros fatores, alguns dos quais são citados na Tabela
(5.1);

(iv) Identifica-se a necessidade de fixação dos limites de
restrições de curta, média e longa duração. Investigações
preliminares [5,7] sugerem a proposição dos seguintes
limites:
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restrições curtas: até 30 min;
restrições médias: entre 30 rain e 5 horas;
restrições longas: mais de 5 horas.

(v) Sugere-se que para restrições médias a função custo unitário
do déficit seja tomada como linear. Para restrições curtas e
longas os valores são constantes e respectivamente iguais a
zero e 0,755 US$/kWh [6].

(vi) Sugere-se que seja pesquisado o desenvolvimento de uma
métrica normalizada, que quantifique, de forma combinada, os
indices FEC e DEC estabelecidos pelo DNAEE, com a vaioração
econômica das restrições de continuidade de suprimento de
serviço. Tal métrica poderá subsidiar o cálculo da tarifa e
multas contratuais com base nas discrepãncias entre a
confiabilidade do serviço contratado e a confiabilidade do
serviço oferecido. 0 cálculo da tarifa com base na
quantificação de atributos diversos (i.g. freqüências,
durações, indisponibilidades, tempos médios de reparo,
energias não supridas, etc) poderá ser contemplada.
Sugere-se ainda investigar a possibilidade de uso prático de
indicadores de uniformidade (e.g. indices de Gini!.

NOTA CAUTELAR

As opiniões expressas neste trabalho traduzem tão-somente a interpretação
dos autores sobre o tema abordado, não necessariamente refletindo o
posicionamento oficial das instituições para as quais osmesmos prestam
serviços profissionais. Nem os autores, nem suas respectivas instituições,
se responsabilizam pelo uso não orientado, inadequado, indevido ou
eventual interpretação incorreta das informações registradas no trabalho.
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