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2. Resumo 
Este trabalho tem como objetivo propor uma nova forma de tarifação para os consumidores cativos, 
em princípio do Gurpo “A”, de forma que estes consumidores percebam um sinal de preço da energia 
no curto prazo de forma similar a que o consumidor livre percebe atualmente. 
A introdução de sinal de preço de curto prazo para o consumidor cativo permitiria uma sensível 
melhora na resposta do sistema interligado nacional para as ocorrências de falta ou excesso de energia 
elétrica, contribuindo significativamente para a manutenção do equilíbrio entre a oferta e demanda no 
curto prazo. 
O equilíbrio entre a oferta e demanda consiste em um dos principais fundamentos para o 
funcionamento do sistema interligado nacional e devido a característica hidrotérmica, com forte 
predominância hídrica, a existência de sinal de preço da energia no curto prazo para o consumo é um 
aspecto de extrema relevância para a obtenção deste equilíbrio, principalmente no curto prazo. 
 

3. Introdução 
A primeira parte deste trabalho consiste em uma breve descrição da forma de tarifação do 
consumidor cativo e na quantificação da parcela destes consumidores que, em um primeiro 
momento, poderiam responder a um sinal de preço introduzido em suas tarifas. 
No item 8 é apresentada a proposta de alteração na forma de tarifação dos consumidores 
cativos do grupo “A” que permitiria a introdução do sinal de preço. 
Por fim, são apresentadas simulações da operação do sistema, por meio da utilização do 
modelo computacional NEWAVE, nas quais são introduzidos mecanismos para a simulação 
de possíveis efeitos da introdução do sinal de preço ao consumo e verificação de seus 
impactos na operação e custos do sistema interligado. 
As simulações demonstraram que a introdução do sinal de preço ao consumo pode melhorar o 
equilíbrio do sistema interligado nacional obtendo uma sensível redução nos custos marginais 
de operação.  
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4. A forma de tarifação do mercado cativo 

Os consumidores do grupo “A” contratam um montante determinado de demanda de potência, que, em 
geral, é fixo por pelo menos um ano, enquanto que a energia é cobrada com base no montante 
efetivamente consumido. 
No caso de ultrapassagem de demanda de potência, estabelecido em contrato, é cobrado uma tarifa de 
ultrapassagem de demanda, que em geral corresponde a 3 vezes a tarifa original. 
Já na parcela referente a energia não há montante contratado e, portanto, a cobrança é feita sobre o 
montante medido, permitindo assim que o consumidor tenha um razoável variação do consumo, dentro 
do limite de demanda contratado. 
A tarifa de demanda deve cobrir os custos do serviço de transmissão e distribuição enquanto que a 
tarifa de energia deve corresponder aos custos de aquisição do produto, energia elétrica, ou seja, as de 
demanda devem ser diferenciadas por nível de tensão, enquanto que as tarifas de energia são iguais 
para todos os consumidores. 
�

5. A formação das tarifas 
As tarifas são estabelecidas por meio dos reajustes tarifários anuais ou das revisões tarifárias 
periódicas de cada distribuidora. No primeiro caso o objetivo é restabelecer o poder de compra da 
receita obtida pela distribuidora e no segundo caso, que geral ocorre a cada quatro anos, o principal 
objetivo consiste em rever o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, considerando inclusive a 
repartição com os consumidores dos ganhos de produtividade. 
Uma parcela corresponde a tarifa de uso do sistema, que tem o objetivo de remunerar os serviços de 
transmissão e distribuição, e outra parcela corresponde a tarifa de energia, necessária para repassar os 
custos de compra de energia. 
Como as tarifas são fixas entre as revisões ou reajustes tarifários os custos de compra de energia são 
acumulados e repassados ao consumidor cativo de forma defasada, assim os preços da energia no curto 
prazo não são imediatamente percebidos por estes consumidores. 
Ou ainda, na ocorrência de um ano com baixos custos no curto prazo o consumidor cativo perceberá 
estes custos apenas no ano seguinte, entretanto este pode ser um ano de custos altos, desta forma o 
consumidor cativo estaria recebendo um sinal de estímulo ao consumo em um período de escassez de 
energia, ou seja, receberia sinal de consumo invertido. 
Tal fato pode ser observado no gráfico 2 que apresenta os resultados das revisões tarifárias ocorridas 
em 2007 que foram bastante influenciados pelos baixos custos da energia de curto prazo em 2006 e 
inicio de 2007, conforme apresentado no item 6.  
 

Gráfico 2: Reajustes tarifários médios em 2007 
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6. Os preços da energia no mercado de curto prazo 
O sistema elétrico brasileiro é um sistema hidrotérmico com forte predominância de hidroeletricidade, 
aproximadamente 90% da capacidade instalada provêem de usinas hidrelétricas. Tal fato, aliado a 
existência de grandes reservatórios com capacidade de acumulação de água por vários anos, torna 
bastante complexa a operação deste sistema devido a interdependência temporal das decisões de 
despacho entre hidrelétricas e termelétricas e as incertezas relativas às afluências para as hidrelétricas. 
No Brasil a operação do Sistema Interligado Nacional – SIN é centralizada e feita pelo Operador 
Nacional do Sistema por meio dos programas computacionais NEWAVE e DECOMP, que simulam e 
otimizam a operação do sistema considerando um período de 5 anos futuros. 
Um dos resultados destes programas é o Custo Marginal de Operação – CMO que é a base para a 
formação do Preço de Liquidação de Diferença – PLD. 
O PLD é utilizado para valorar as compras e as vendas de energia no mercado de curto prazo e difere 
do CMO por não considerar as restrições internas a submercados e por ser limitado, atualmente, entre 
R$ 15,48/MWh até R$ 569,59/MWh1 
 

7. Gráfico 1: Valores de PLD do submercado sudeste e centro-oeste 
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O gráfico 1 apresenta o histórico de preços médios para o submercado Sudeste/Centro-oeste desde 
janeiro de 2007 e representa bem as fortes variações que os valores do PLD estão sujeitos, Observa-se 
que no início do ano de 2007 o valor era de R$ 17,59/MWh, o valor mínimo da época, enquanto em 
janeiro de 2008 o PLD atingiu R$ 569,59/MWh, o valor máximo. 
Vale ressaltar que os PLD´s apresentados correspondem às médias semanais, dado que o PLD tem 
periodicidade semanal e 3 patamares de carga (alta, média e baixa) conforme as horas do dia e o 
consumo de energia do sistema. 
 

8. A proposta de inserção do sinal de preço da energia 
Os consumidores livres já percebem o sinal de preço de curto prazo para a compra energia, pois, em 
geral, compram energia para o longo prazo por meio de contratos com preços e montantes de energia 
pré-estabelecidos, complementando em contratos de curto prazo ou liquidando excesso no mercado de 
curto prazo conforme seu consumo verificado em relação ao contratado.  
Assim quando o preço de curto prazo for elevado o consumidor livre tem um desestímulo para 
aumentar seu consumo além do contratado, podendo ainda ter um estímulo para reduzir seu consumo e 
liquidar parte da energia contratada no mercado de curto prazo recebendo ao preço do PLD, 
recebendo, assim, um valor maior que o pago no contrato de longo prazo. 
                                                 

1 Fonte: Câmara Comercialização de Energia Elétrica - CCEE 
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Por outro lado na ocorrência de excesso de energia o preço no curto prazo torna-se baixo e o 
consumidor livre tem um estímulo para aumentar seu consumo, contratando energia por meio de 
contratos de curto prazo, que são fortemente baseados nos valores do PLD. 
A proposta de alteração na tarifação do consumidor cativo inicia-se com a exigência de que os 
consumidores cativos, assim como os consumidores livres, tenham montantes de energia pré-
estabelecidos, ou seja, tenham energia contratada. 
Desta forma as diferenças entre o consumo verificado e os montantes contratados seriam valoradas 
com base no PLD do respectivo período, permitindo assim que o consumidor cativo tenha a percepção 
do sinal de preço do mercado de curto prazo. 
A proposta se baseia no fato de que as tarifas dos consumidores cativos continuariam a ser calculadas 
da mesma forma que atualmente, pois a tarifa de energia passaria a corresponder ao preço de longo 
prazo da energia, para o qual o consumidor assume compromisso em comprar um determinado 
montante se responsabilizando pelas diferenças entre o contratado e consumido. 
Os aspectos e detalhes regulatórios relativos a implantação da proposta não serão abordados neste 
momento, pois, além de haver diversas possibilidades, o objetivo deste trabalho é identificar e 
quantificar os impactos da inserção do sinal de preço para a energia do consumidor cativo do grupo 
“A”. 
 

9. A forma de compra de energia da distribuidora 
Outra alteração regulatória importante seria fazer com que as distribuidoras sejam responsáveis apenas 
pela energia contratada dos consumidores do grupo “A", sendo os desvios dos montantes consumidos 
em relação ao contratado, tanto positivos como negativos, de responsabilidade de cada consumidor. 
A importância desta alteração decorre que a Lei nº 10.848 e o Decreto nº 5.163, ambos de 2004, 
estabeleceram que as distribuidoras devem atender 100% de sua carga por meio de contratos de 
compra de energia, tendo o direito ao repasse dos custos de compra de até 103% da energia necessária 
para atender o mercado cativo.  
Os referidos contratos devem ser adquiridos no Ambiente de Contratação Regulada – ACR, que prevê 
a contratação de energia com até 5 anos de antecedência, a compra de energia fora dos limites de 
100% a 103% é sujeita a penalidades e não repasse de custos. Ressalta-se que os contratos de compra 
das distribuidoras com seus fornecedores têm montantes de energia definidos sem flexibilidades. 
Dessa forma pode-se concluir que as distribuidoras assumem o risco de variações de consumo de 
energia de seus clientes cativos, sendo obrigadas a comprar e vender energia no curto prazo sujeito ao 
preço de cada momento, ou seja, ficam expostas aos preços de curto prazo. 
Vale ressaltar ainda que os maiores responsáveis pelas variações de consumo de uma distribuidora são 
exatamente os consumidores do grupo “A”, e atualmente os custos com a compra de energia de curto 
são rateados entre todos os consumidores cativos, podendo se caracterizar até mesmo um subsídio 
cruzado e uma concorrência desleal com os consumidores livres. 
 
10. A quantificação dos consumidores 
Os consumidores de energia elétrica do sistema interligado podem ser divididos em 3 grandes grupos, 
um composto pelos consumidores livres, outro pelos consumidores cativos atendidos em alta tensão, 
grupo “A”, e finalmente os consumidores cativos atendidos em baixa tensão, grupo “B”. 
Com base nas informações de mercado considerados nas revisões tarifárias de 2007 das distribuidoras 
AES Eletropaulo, Bandeirante, CPFL Piratininga, Elektro, Coelce, Celpa e Escelsa, pode-se montar a 
tabela 2, que apresenta a segregação média dos consumidores de energia elétrica. Desta forma pode-se 
agrupar os consumidores nas três divisões: (1) Grupo “B”, (2) Grupo “A” e (3) consumidores livres 
conforme apresentado no gráfico 3, que representa a divisão média percentual dos consumidores do 
sistema interligado. 
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Tabela 2: Mercado por tipo de consumidor�

Classe de Consumo Mercado – Ano Teste 
(Mwmed) 

Mercado Percentual 

A1 (230 kV ou mais) 17 0% 
A2 (88 a 138 kV) 153 1% 

A3 (69 kV) 59 1% 
A3a (30 kV a 44 kV) 51 0% 
A4 (2,3 kV a 25 kV) 2.974 28% 

AS 59 1% 
BT (menor que 2,3 kV) 4.634 44% 
Consumidores Livres 2.554 24% 

TOTAL 10.499 100% 
 

 

Gráfico 3: Divisão percentual média dos consumidores do sistema interligado�

 
 

 
11. Variação de consumo 

Além de quantificação dos consumidores é importante verificar se o sistema tem capacidade de reagir 
aos sinais de preço, desta forma serão analisadas as variações de consumo que ocorrerão no sistema 
interligado entre dois meses consecutivos, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. 
Por meio dos dados históricos do consumo de energia no sistema interligado desde o ano 2000, 
constata-se que há meses em que a variação de consumo é bastante considerável, colaborando com a 
hipótese de alteração do consumo em decorrência do sinal de preço. 
O gráfico 4 apresenta o histórico de consumo, enquanto o gráfico 5 ressalta as cinco maiores variações 
mensais de consumo, tanto positivas como negativas. 
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    Gráfico 4: Histórico de consumo no Sudeste   Gráfico 5: Cinco maiores variações  

                  
 
Com base nos dados acima, considerou-se a possibilidade de que 10% da carga dos consumidores do 
grupo “A” e dos consumidores livres, que totalizam 56% do mercado consumidor total, estariam 
sujeitas ao sinal de carga, ou seja, considerando o mercado total no sudeste/centro-oeste com 
32.500MW de carga teríamos 1.845 MW sensíveis ao sinal de preço neste submercado. 
 

12. Simulações da Operação do Sistema 
A quantificação dos impactos da inserção do sinal de preço foi obtida por meio de simulações da 
operação do sistema, utilizando-se do modelo computacional NEWAVE (versão 12). Foram realizadas 
duas rodadas de simulação, a primeira considerada a operação com os dados do Programa Mensal de 
Operação – PMO de outubro de 2007, e a segunda utiliza os mesmos dados e considera a inserção do 
sinal de preço ao consumo da forma descrita a seguir. 
A simulação considerando a inserção do sinal de preço, vide figura 1, foi feita incluindo-se no modelo 
duas térmicas fictícias e uma carga adicional, todas com 1.845 MW de potência, conforme estimado 
no item anterior. Os custos das térmicas foram adotados considerando-se que seriam os preços capazes 
de provocar variações no consumo de energia, assim a primeira térmica foi adotada com custo de 
R$ 300,00/MWh, enquanto a segunda térmica teve o custo de R$ 60,00/MWh. 
Os custos das térmicas foram estimados com base no histórico de preços do mercado de curto prazo e 
nas tarifas de fornecimento dos consumidores cativos do grupo “A”, considerando-se que custos 
abaixo de R$ 60,00/MWh são capazes de estimular um aumento de consumo em 10% enquanto que 
para preços acima de R$ 300,00/MWh os consumidores estariam dispostos a reduzir sua carga em 
10% e receber pela carga reduzida o valor de R$ 300,00/MWh. 
 

Figura 1: Configuração das simulações 

Sistema 
Interligado

Carga Original
Sudeste

Carga Adicional

Térmica Adicional 
(Aumento de carga)

Térmica Adicional 
(Redução de Carga) Sistema 

Interligado

Carga Original
Sudeste

Carga Adicional

Térmica Adicional 
(Aumento de carga)

Térmica Adicional 
(Redução de Carga)

1.845 MW @ R$ 300,00

1.845 MW @ R$ 60,00

1.845 MW

32.500 MW

1.845 MW @ R$ 300,00

1.845 MW @ R$ 60,00

1.845 MW

32.500 MW
 

O aumento de carga na simulação é possível com a adição da térmica fictícia barata, de R$ 
60,00/MWh, em conjunto a inclusão da carga adicional, também fictícia. Desta forma quando o custo 
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marginal de operação for maior que R$ 60,00/MWh a térmica fictícia barata será despachada e a carga 
adicional fictícia será anulada. 
Já nos casos em que o CMO for abaixo de R$ 60,00/MWh a térmica fictícia barata não será 
despachada, logo a carga adicional representará efetivamente uma carga adicional na simulação. 
Por outro lado a redução da carga é possível apenas com a inserção da térmica fictícia cara, de 
R$ 300,00/MWh, pois quando o CMO estiver acima deste valor a térmica será despachada 
representando a redução de consumo dos. 
 

13. Resultados das simulações 
O parâmetro para análise dos resultados das simulações tem como base os custos marginais de 
operação. O gráfico 6 apresenta os custos marginais de operação do submercado sudeste/centro-oeste 
obtidos na operação atual do sistema interligado e na simulação que considera o sinal de preço para o 
consumo. 
 

Gráfico 6: Custos Marginais de Operação obtidos nas simulações 

�
�

Os resultados apontam para uma redução média de 13,5% nos custos marginais de operação quando 
introduzido o sinal de preço ao consumo, permitindo-se concluir que a introdução do sinal de preço ao 
consumo tem condições de contribuir consideravelmente para o equilíbrio do sistema no curto prazo e 
possibilitar a redução dos custos de operação.  
 

Gráfico 7: Geração média total das simulações�
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14. Conclusões 
O equilíbrio do sistema interligado deve ser analisado em dois momentos distintos o equilíbrio no 
curto prazo e no longo prazo. Estas duas divisões decorrem das diferenças de tempo necessárias para a 
implantação de medidas necessárias para o reequilíbrio do sistema. No curto prazo não há tempo para 
a implantação de medidas estruturais como, por exemplo, a implantação de novas gerações. 
Já na análise do equilíbrio de longo prazo são incluídas as medidas estruturais possíveis, tantos de 
implantação em curtos períodos como aquelas que necessitam de longos períodos, como os cinco anos 
necessários a construção de hidrelétricas. 
Neste conceito a introdução de um sinal de preço para o consumo tem como objetivo contribuir para 
melhorar o equilíbrio no curto-prazo sem desconsiderar as medidas para garantir o equilíbrio no longo 
prazo.  
Os resultados demonstraram que o sinal de preço para o consumo aos consumidores do grupo “A” e os 
consumidores livres permitiria uma significante melhora no equilíbrio do sistema interligado no curto 
prazo com redução de custos de operação do sistema. 
Ressalta-se que uma alteração direta nos valores de PLD somente seria percebida se conjuntamente 
com as alterações de tarifação dos consumidores do grupo “A” fossem implementadas alterações no 
planejamento e na operação do sistema interligado de forma a capturar antecipadamente as variações 
de consumo em resposta ao sinal de preço. 
O objetivo deste trabalho consistiu em identificar se a introdução de um sinal de preço da energia para 
o consumidor traria resultados positivos para a operação do sistema, fato que foi confirmado pelos 
resultados obtidos na simulação e justifica fortemente a proposta de alteração no arcabouço regulatório 
do setor elétrico,  
Evidentemente é necessário um maior detalhamento da proposta e a elaboração de outros estudos que 
identifique todos os impactos ao setor elétrico. 
Finalmente, os resultados reforçam a teoria de que a inserção de um sinal de preço da energia para o 
mercado consumidor, principalmente o mercado cativo do grupo “A” pode contribuir 
consideravelmente para a manutenção do equilíbrio, tão necessário, entre oferta e demanda de energia 
elétrica no sistema interligado nacional. 
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