
 

Resumo – O artigo discute a questão da precificação eficien-

te em sistemas de distribuição de energia, abordando a pro-

blemática da estrutura tarifária vertical, responsável pelo ra-

teio de custos da parcela B (parcela gerenciável) entre as diver-

sos grupos tarifários. A atual metodologia nacional de cálculo 

da estrutura tarifária de uso das redes de distribuição, aplicada 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), é revisi-

tada sob uma visão técnica crítica. Como resultado, são des-

construídos alguns conceitos e processos vigentes pela constata-

ção de uma excessiva complexidade operacional aliada a uma 

carência de fundamentação econômica e estatística. O trabalho 

foi desenvolvido em um dos subprojetos que constituem o rol 

de investigação do Projeto Estratégico de P&D para Aprimo-

ramento da Estrutura Tarifária do Setor de Distribuição de 

Energia Elétrica, estabelecido a partir da Chamada Pública n. 

008/2008 da ANEEL, coordenado pelo Instituto ABRADEE da 

Energia, gerenciado pela Elektro Distribuição S.A e patrocina-

do por mais 31 distribuidoras que representam aproximada-

mente 85% do mercado brasileiro. 

Por fim, é proposta uma metodologia simplificadora para a 

estrutura vertical de uso das redes de distribuição de energia, 

objetivando maior eficiência econômica, maior simplicidade 

operacional na aplicação e sólida fundamentação teórica, redu-

zindo arbitrariedades e subjetividades existentes na atual me-

todologia. 

 
Palavras-chave – Estrutura tarifária, estrutura vertical, 

TUSD, Custos marginais. 

I.  INTRODUÇÃO 

A estrutura tarifária no sistema de distribuição de energia 

é definida como o resultado de um mecanismo de diferenci-

ação, ou rateio, de preços cobrados pelo uso das redes de 

distribuição aos diferentes grupos e sub-grupos tarifários 

existentes em uma área de concessão deste serviço, inde-

pendentemente da receita requerida da empresa distribuido-

ra. 
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A abordagem histórica do problema da diferenciação de 

preços neste setor torna clara a necessidade atual de redis-

cussão de sua teoria, de seus modelos e processos aplicados 

ao sistema de distribuição de energia brasileiro. 

A partir da chamada pública 008/2008 [1], fica evidente, 

do ponto de vista da ANEEL, a necessidade de rediscussão 

da estrutura tarifária para o sistema de distribuição de ener-

gia vigente no país. 

Nesta chamada publica, observa-se uma explícita intenção 

reformista, partindo da consideração de que “[...] a ANEEL 

vem adotando a mesma base metodológica dos anos 80, 

consolidada em um estudo publicado pelo Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica DNAEE, intitulado 

Nova Tarifa de Energia Elétrica – metodologia e aplicação, 

de 1985, e comumente conhecido como ‘Livro Verde’.”. 

Ainda, segundo a agência, “[...] a estrutura está desatua-

lizada[...]”, o que indica a existência de “[...] incentivos que 

estão levando consumidores a um comportamento que não 

parece minimizar custos e otimizar a utilização do siste-

ma[...]”, observando o fato de que também “existe um ‘des-

colamento’ entre as tarifas no mercado de atacado (preço 

spot da CCEE ) e no mercado de varejo[...]”, e consideran-

do que “as recentes tentativas por parte da ANEEL de revi-

sar os níveis tarifários têm esbarrado em dificuldade na 

coleta de dados consistentes[...]”. 

Pode-se dizer que a metodologia de estrutura tarifária vi-

gente no país, descrita originalmente em [2] e [3], é a base 

utilizada para a diferenciação de preços entre níveis de ten-

são, entre tipos de consumidores em um mesmo nível, e até 

mesmo entre postos tarifários (ponta e fora-ponta) para al-

gumas parcelas da receita requerida da distribuidora (como é 

o caso da Parcela B). De forma bastante resumida, esta dife-

renciação de preços é baseada fundamentalmente em uma 

variável denominada “custo de capacidade”. 

Na atual metodologia, verifica-se que os custos de capa-

cidade de um consumidor típico são cumulativos desde o 

nível em que ele se conecta ao sistema até os níveis de ten-

são mais elevados. Isto é absolutamente consistente com o 

sistema de transporte da energia elétrica, já que uma varia-

ção marginal positiva de demanda deste consumidor causará 

uma variação marginal de demanda em todos os níveis a 

montante de seu ponto de conexão, inclusive ocasionando 

perdas técnicas adicionais em todos os níveis afetados. 

O custo de capacidade de um consumidor típico, por sua 

vez, é resultado direto de sua “responsabilidade de potência” 

nas redes a montante do seu ponto de conexão, assim como 

do “fator de contribuição” deste consumidor típico nos ins-
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tantes de ponta das redes típicas que o alimentam. Para mai-

ores detalhes sobre as variáveis que compõem o custo de 

capacidade, consultar [4]. 

 Basicamente, maiores custos de capacidade atribuídos a 

um sub-grupo tarifário qualquer resultarão em uma maior 

parcela de rateio dos custos reais para este sub-grupo, e con-

sequentemente em uma maior tarifa. Quando os resultados 

do cálculo dos custos de capacidade são agrupados por nível 

de tensão, obtém-se o que se convencionou chamar de “es-

trutura vertical”, a qual indica o rateio dos custos reais para 

cada nível de tensão. 

 Por fim, é importante mencionar que a ANEEL vem fo-

mentando nova discussão a respeito da metodologia de es-

trutura tarifária a partir de documentos técnicos concernen-

tes à Audiência Pública 120/2010. Todavia, embora alguns 

temas tenham sido alvo de alterações significativas, como 

aqueles relativos à Parcela A (parcela não gerenciável), a 

ANEEL não alterou a base metodológica originária da déca-

da de 1980 para a estrutura vertical da parcela B. 

II.  PRINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS NA ATUAL 

METODOLOGIA 

A atual metodologia de construção das tarifas de uso dos 

sistema de distribuição é caracterizada por um mecanismo 

de diferenciação de preços de terceiro grau [4], uma vez que 

a discriminação entre tipos de consumidores está relaciona-

da a atributos a eles conferidos, como é o caso do perfil de 

carga. 

Como pode ser observado em [4], o principal mecanismo 

de diferenciação de preços relacionado ao conceito de res-

ponsabilidade de potência apresenta problemas conceituais 

tanto sob a ótica econômica, como da engenharia elétrica. 

Os principais problemas observados são: 

 

A.  O conceito do custo marginal do cliente 

 

A metodologia em vigor considera que consumidores re-

presentados por tipologias típicas de carga têm custos mar-

ginais de fornecimento diferentes, e esta diferença baseia-se 

na responsabilidade de potência de cada tipologia. 

Existem algumas restrições de ordem conceitual em rela-

ção ao processo de cálculo dos custos marginais dos clien-

tes. São elas: 

 

i. Representatividade dos consumidores-tipo e redes-tipo 

 

Conforme descrito em [4], as curvas de carga dos consu-

midores-tipo e redes-tipo são obtidas através de um processo 

amostral baseado na determinação de um perfil médio de 

consumo, dados o erro amostral admissível e o intervalo de 

confiança da amostragem. 

Embora o tratamento estatístico especificado nos Proce-

dimentos da Distribuição (PRODIST) [5] seja inadequado à 

estimação de uma variável n-dimensional, como é o caso de 

uma curva de carga, esta análise não fará parte deste traba-

lho. Será considerado, para os propósitos pretendidos, que 

cada estrato amostral é representado com erros amostrais e 

intervalo de confiança adequados. 

Como as tipologias são obtidas pela fragmentação destes 

estratos amostrais a partir de processos de grupamento de 

perfis de consumo por semelhança, a representatividade 

estatística de cada tipologia não pode ser assegurada, uma 

vez que o cálculo amostral é exclusivamente destinado à 

representatividade da curva média. 

Desta forma, fica bastante prejudicada a concepção de 

uma metodologia que relaciona probabilisticamente consu-

midores-tipo e redes-tipo, dado que as curvas de carga que 

os representam não tem confiabilidade estatística.  

  

ii. As probabilidades de associação 

 

A formulação do problema de otimização para o cálculo 

das probabilidades de associação apresenta indícios bastante 

fortes de erro de especificação, conforme apontado em [4]. 

Como os coeficientes de correlação ajustados são baixos 

para casos exemplificados e reais, e como também as esta-

tísticas de testes de hipótese nula indicam não significância 

para as variáveis do problema, há indícios muito fortes de 

não haver causalidade entre consumidores-tipo e redes-tipo. 

Este problema de especificação torna frágil a fundamen-

tação teórica na qual a atual metodologia se alicerça, fazen-

do com que o processo de cálculo das tarifas seja incerto do 

ponto de vista estatístico. Para maiores detalhes sobre a aná-

lise estatística das probabilidades de associação, consultar 

[4]. 

 

iii. A construção das modalidades tarifárias 

 

No contexto da atual metodologia, os custos de capacida-

de de determinada tipologia de carga são supostamente cor-

relacionados ao seu fator de carga [2]. Como é possível ob-

servar em [4], esta hipótese não pode ser sustentada teori-

camente ou empiricamente. 

Deste modo, o princípio de construção de modalidades ta-

rifárias não poderia consubstanciar-se na relação custos de 

capacidade x fator de carga, mas sim na teoria econômica da 

precificação não linear [4]. Para maiores detalhes sobre a 

teoria da precificação não linear, consultar [6] e [7]. 

 

B.  Postos tarifários e sinais entre ponta e fora de ponta 

 

A metodologia atual considera que os postos tarifários de 

ponta e fora-ponta devem ser definidos a priori. Desta for-

ma, pontas que ocorram em redes-tipo em instantes fora do 

horário de ponta terão, associadas a si, custos marginais de 

expansão. 

A aplicação pura e simples da metodologia, muitas vezes, 

resulta em custos de capacidade fora de ponta maiores que 

os custos de capacidade de ponta, o que parece bastante in-

consistente sob o ponto de vista econômico. Custos margi-

nais de expansão e operação (longo prazo), como observado 

em [8], [9] e [10], deveriam ser alocados ao horário de pon-

ta, deixando ao horário fora-ponta apenas os custos margi-

nais de operação (curto prazo). 

É interessante lembrar que os horários de ponta e fora-

ponta são sempre referenciados a uma determinada curva de 

carga do sistema. Geralmente, esta curva é a curva agregada 



de fronteira da distribuidora, representando todas as curvas 

agregadas de todos os consumidores em determinado dia 

(geralmente o dia de máxima solicitação). 

Como a curva agregada do sistema representa a curva 

média de todos os consumidores, obviamente, se considera-

das curvas agregadas de sub-sistemas, como por exemplo 

subestações de distribuição, ocorrerão pontas em instantes 

fora do horário de ponta, o que não invalida a idéia de cons-

trução de uma tarifa média que atenda à média dos consu-

midores e redes. 

Na metodologia atual, o problema do surgimento de cus-

tos de capacidade fora do horário de ponta decorre, princi-

palmente, de duas considerações implícitas. A primeira, 

como já mencionado, refere-se à definição a priori dos horá-

rios de ponta e fora-ponta. Ocorre que, se há instantes de 

ponta observados na curva agregada do sistema fora do ho-

rário de ponta, seriam necessários mais postos de ponta para 

representar adequadamente o perfil da carga, ou ainda a 

consideração de mais de uma região por diversidade da tipo-

logia da carga. 

A segunda consideração está relacionada ao fato de os 

consumidores de média e alta tensão apresentarem perfis de 

carga já modulados, segundo a relação de preços vigente 

entre ponta e fora-ponta. Ou seja, como os consumidores 

tem perfis de carga já resultantes da aplicação de preços 

diferenciados, as pontas observadas fora do horário de ponta 

são resultado das modulações dos consumidores de média e 

alta tensão. 

Atualmente, devido a esta inversão de sinais, a ANEEL 

não utiliza as relações de custos de capacidade de ponta e 

fora-ponta para sinalizar a diferenciação de preços entre 

postos tarifários, também chamada de estrutura horizontal. 

O órgão regulador, consequentemente, utiliza relações exó-

genas entre estes preços, mantendo apenas os resultados 

quantitativos referentes à estrutura vertical (entre níveis de 

tensão). 

A princípio, como decorre da análise econômica clássica 

[11], avalia-se que os custos de capacidade (expansão) fora 

do horário ou dos horários de ponta deveriam ser nulos, res-

tando para este posto tarifário apenas os custos de operação 

do sistema. Para que esta avaliação seja passível de aplica-

ção nos moldes da metodologia atual, um ponto importante 

deve ser observado. 

Este ponto está relacionado com a consideração dos perfis 

“naturais” de consumo dos clientes de média e alta tensão, 

que atualmente são submetidos a preços diferentes nos pos-

tos de ponta e fora-ponta. É freqüente a discussão entre os 

especialistas em estrutura tarifária no Brasil de que a obten-

ção dos perfis “naturais” deveria dar-se através da “desmo-

dulação” do consumo destes consumidores, obtendo uma 

curva “natural” a preços constantes.  

Desta forma, segundo este processo, a curva agregada do 

sistema refletiria as pontas “naturais” a preços constantes, 

indicando com maior precisão o horário efetivo da ponta. 

Infelizmente, esta “desmodulação” encontra barreiras de 

ordem conceitual e prática, além de óbvios problemas de 

conduta do método. 

Em primeiro lugar, o problema conceitual desta aborda-

gem recai sobre a inexistência de fundamento econômico 

para a obtenção de um sinal de preços entre ponta e fora-

ponta através da mera alocação de custos de capacidade nes-

tes dois períodos horários. 

O problema de ordem prática desta solução é ainda mais 

visível, pois as elasticidades de curto prazo, que seriam uti-

lizadas para a “desmodulação” dos consumidores típicos, 

são desconhecidas.  

Por fim, os problemas de conduta deste método seriam os 

mais graves, pois seria o mesmo que alterar a amostra para 

adequar os resultados do modelo aos resultados esperados, o 

que é totalmente incompatível com o método científico. 

No item III, será proposta uma metodologia de estrutura 

horizontal que subjuga esta questão circunstancial da relação 

entre custos de capacidade de ponta e fora-ponta. 

III.  UMA PROPOSTA ALTERNATIVA PARA A ESTRUTURA 

VERTICAL 

A partir da compilação de parte da teoria econômica clás-

sica aplicada aos sistemas de potência, e também a partir da 

avaliação crítica da atual metodologia praticada no país, 

avaliada com detalhes em [4], é possível avançar no deline-

amento de uma proposta simplificadora, porém economica-

mente fundamentada, para a estrutura tarifária de uso das 

redes de distribuição no Brasil. 

Inicialmente, serão discutidas algumas premissas metodo-

lógicas para a construção de variáveis que quantificarão as 

estruturas de preços entre níveis de tensão (estrutura verti-

cal) e entre períodos diários (estrutura horizontal). 

Contudo, a proposta não se esgota em si. Apesar de avan-

çar na construção de bases mais sólidas para o desenvolvi-

mento das variáveis e processos metodológicos, não são 

abordados os detalhes e as especificidades inerentes à apli-

cação plena aos sistemas de distribuição nacionais. 

 

A.  O diagrama simplificado de fluxo de energia 

 

No contexto da separação estrutural entre energia (com-

modity) e transporte (uso da rede), a problemática do custeio 

da atividade de transporte pode ser abordada sob diversos 

aspectos. Frequentemente, é encontrada na literatura uma 

abordagem que leva em consideração a capacidade limitada 

das linhas e circuitos elétricos frente a seus níveis de carre-

gamento, ou congestionamento. 

O gerenciamento da congestão das linhas e circuitos elé-

tricos deve usufruir da construção de uma política de preços 

que leve o sistema a uma operação e expansão racional e 

eficiente, induzindo os agentes a tomar decisões coinciden-

tes com a otimização do sistema. 

A tarifa nodal, considerada a precificação eficiente para o 

gerenciamento da congestão de linhas e circuitos elétricos 

[12] é aplicada no Brasil na construção da tarifa de uso dos 

sistemas de transmissão (TUST). 

A TUST é calculada individualmente para cada barramen-

to do sistema de transmissão, que pode corresponder a um 

consumidor, um ponto de conexão com outra concessionária 

ou um ponto de geração. 

A metodologia de cálculo da TUST leva em conta as in-

formações elétricas detalhadas da topologia real e dos fluxos 



passantes nas redes de transmissão, contabilizando os custos 

marginais de expansão incorridos para acréscimos de 1kW 

em todas as barras do sistema, analisadas uma a uma. Neste 

processo, os custos utilizados são os custos unitários de re-

posição por capacidade, e não os custos totais unitários, que 

incluem operação, manutenção, perdas e outros. Para maio-

res detalhes da metodologia nodal, consultar [13]. 

A aplicação de uma metodologia nodal ao sistema de dis-

tribuição mostra-se demasiado complexa e de certa forma 

inapropriada
1
. A complexidade de aplicação seria bastante 

grande, em primeiro lugar, devido ao imenso número de 

barramentos (“clientes”) existentes, em alguns casos poden-

do chegar a milhões.  

Além disso, seria também bastante difícil avaliar as con-

dições de carregamento de cada elemento do sistema de dis-

tribuição devido ao constante dinamismo dos fluxos de car-

ga e à variabilidade da topologia da rede devido a manobras 

frequentes. 

Por estes motivos, e também pela premissa desejável da 

praticidade e aplicabilidade da metodologia, propõe-se a 

representação do sistema de distribuição por um diagrama 

simplificado de fluxo de energia, de forma análoga ao dia-

grama de fluxo de potência utilizado na metodologia vigen-

te. 

É importante mencionar também que em um diagrama 

simplificado de fluxo não há informações suficientes para 

diferenciar os custos marginais de suprimento aos consumi-

dores conectados a um mesmo nível de tensão. 

Desta forma, cada nível de tensão será, por definição, 

formado por linhas e equipamentos do nível e por transfor-

mações para o nível de tensão, uma vez que as transforma-

ções entre níveis existem para alimentar os níveis a jusante. 

A escolha de um diagrama de fluxo de energia, ao invés 

de um diagrama de fluxo de potência, se dá por alguns mo-

tivos. O principal deles consiste no fato de que o diagrama 

simplificado servirá para avaliar acréscimos marginais de 

potência média, e por hipótese simplificadora, estes acrés-

cimos marginais serão supridos na mesma proporção da 

energia. 

Para compreender a questão do acréscimo marginal de 

potência, considere a Figura 1. Nela são representados ape-

nas três níveis de tensão. A hipótese simplificadora que se 

configura na escolha do fluxo de energia é a de que, dado 

um acréscimo marginal de potência de 1kW médio em al-

gum nível de tensão, os fluxos incrementais de suprimento e 

de transferência entre níveis ocorrerão na mesma proporção 

do fluxo da demanda média, que é igual à proporção do flu-

xo de energia. 

                                                           
1 Para os níveis A2 e A3, dependendo da complexidade do sistema, é 

possível a aplicação da metodologia nodal. 

 

Figura 1 – Exemplo de diagrama simplificado de fluxo de energia com três 

níveis: A2, A4 e BT 

 

No diagrama da Figura 1 também são representadas as 

perdas técnicas em percentual da energia fornecida pelo 

nível de tensão. Aqui, parte-se do pressuposto de que as 

perdas incrementais ocasionadas pelo incremento de potên-

cia no nível BT também ocorram na mesma percentagem em 

relação às perdas totais de energia. 

Na metodologia atual, são consideradas as perdas de po-

tência relacionadas à potência máxima. No entanto, a esti-

mativa das perdas de potência é bastante complexa, pois 

deve levar em consideração as potências coincidentes em 

todos os níveis de tensão, além de dados topológicos deta-

lhados. 

A opção pela consideração das perdas de energia, embora 

de certa forma imprecisa, é bastante apropriada devido à 

disponibilidade dos dados de perdas técnicas de energia, 

acumuladas geralmente em um período de um ano. 

Sob outro prisma, a escolha de um diagrama de energia 

alinha-se melhor com a característica da aplicação de um 

preço médio anual aos consumidores do sistema. Enquanto o 

diagrama de fluxo de potência reflete unicamente o estado 

de maior solicitação do sistema, equivalente a uma fotogra-

fia, o diagrama de energia reflete o que ocorre em média, 

365 dias por ano. 

Por fim, deve-se notar também que a expansão do sistema 

não ocorre pontualmente para atender ao instante de máxi-

mo carregamento agregado, mas sim para atender às deman-

das máximas de cada sub-sistema. Como o diagrama simpli-

ficado agrega todos os sub-sistemas em um sistema equiva-

lente (médio), o fluxo de energia é uma opção consistente 

com a expansão média. 

 

B.  A caracterização da carga 

 

No contexto da atual metodologia de cálculo da estrutura 

tarifária de uso dos sistemas de distribuição brasileiros, a 

etapa de Caracterização da Carga assume um papel de fun-

damental importância, pois visa determinar os perfis de con-

sumo típicos de usuários e de redes do sistema com objeti-

vos diretamente relacionados ao cálculo dos preços de refe-

rência. 

A Caracterização da Carga consiste em uma série de mé-

todos e procedimentos que vão desde a determinação do 

número de amostras a serem medidas no sistema até a cons-

trução final das tipologias representativas de cada perfil de 



consumo. 

Segundo o Módulo 2 dos Procedimentos da Distribuição 

[5], a concessionária deve “[...] realizar medições em todas 

as unidades consumidoras com instalações conectadas em 

tensão igual ou superior a 69 kV e por amostragem nos de-

mais níveis de tensão [...]”. 

No entanto, apesar de facultar às distribuidoras a realiza-

ção de “[...] medição permanente para caracterização da 

carga de suas unidades consumidoras e o carregamento de 

suas redes e transformadores [...]”, no âmbito da campanha 

para transformadores de distribuição, consumidores de baixa 

e média tensão, o órgão regulador nada versa sobre defini-

ções como: 

 Quantos dias cada consumidor ou transformador de-

ve ser medido. 

 Dentre as curvas medidas de dias úteis, sábados e 

domingos, qual delas escolher, ou mesmo se dever-

se-ia utilizar ou não a curva média dos dias medi-

dos. 

 Caso uma curva deva ser escolhida como representa-

tiva, qual o procedimento objetivo e reprodutível 

para fazê-lo. 

 Em qual período realizar a campanha de medidas. 

 As medições deveriam ou não referir-se ao mesmo 

período de tempo. 

 

A indefinição de questões como estas deixa bastante sub-

jetivo o processo de aquisição, escolha e tratamento das cur-

vas de carga medidas para a construção de perfis típicos de 

consumo. Devido ao caráter bastante abrangente e normati-

vo das questões que envolvem a representatividade da curva 

de carga típica dos consumidores, esta análise não fará parte 

deste artigo. 

Contudo, supõe-se aqui que estes perfis típicos de cada 

consumidor estejam bem definidos e normatizados (embora 

ainda não estejam), levando naturalmente à questão da re-

presentatividade da população de consumidores a qual é 

aplicada uma tarifa média. 

De forma geral, como a construção de um perfil de con-

sumo representativo da população será a partir de uma a-

mostra de consumidores, deve-se, antes de tudo, definir qual 

a variável a ser inferida. 

Neste caso, a “variável” seria o próprio formato da curva. 

De acordo com [14], a estimação de um parâmetro pode ser 

realizada para a média de uma variável, para o seu desvio 

padrão ou variância, e para a proporção populacional. 

No caso do perfil de consumo, que essencialmente é uma 

variável n-dimensional, pretende-se inferir qual o perfil mé-

dio da população. Partindo-se do fato indiscutível de que a 

tarifa é também um preço médio a ser aplicado a todos os 

consumidores que se enquadram em uma dada modalidade, 

nada mais sugestionável que a consideração de um perfil 

médio de consumo da energia para representar o conjunto 

destes consumidores. 

Dada uma população de consumidores para a qual é apli-

cada uma tarifa média, como por exemplo a classe de con-

sumidores residenciais, existe uma curva de carga média 

para o conjunto da população que é desconhecida. Pretende-

se, pois, determinar uma amostra estatística que represente 

com certo grau de precisão esta curva média da população. 

Para maiores detalhes sobre a inferência estatística multiva-

riada da curva de carga média, consultar [4]. 

Resumidamente, o que está sendo proposto é a considera-

ção de uma curva de carga média representativa de cada tipo 

de modalidade tarifária (por exemplo, as cargas do sistema 

nas modalidades B1, B2, B3, B4, A4-CONV, A4-VERDE, 

A4-AZUL, etc) e também de cada transformação ou injeção 

representados no diagrama simplificado de fluxo de energia. 

 

C.  A Estrutura Vertical 

 

Para constituir a base da metodologia que determinará a 

estrutura vertical de preços de um sistema de distribuição, 

serão apresentadas as variáveis e índices algébricos que 

quantificarão a estrutura de preços entre os níveis de tensão. 

A base para a construção dos preços de referência dos ní-

veis de tensão são os custos marginais de longo prazo, aqui 

denominados Custos Marginais Isolados (CMI). Esta no-

menclatura está relacionada ao fato destes valores referirem-

se aos custos marginais de expansão e operação das redes de 

apenas determinado nível de tensão, isoladamente. 

A questão da determinação dos Custos Marginais Isola-

dos, que são os custos marginais de longo prazo de um de-

terminado nível de tensão, foi tratada em maiores detalhes 

em [4]. Não fará parte desta proposta a especificação de um 

método para a determinação destes custos isolados, mas sim 

como utilizá-los para calcular o que se denomina aqui de 

Custos Marginais Compostos (CMC). 

Ademais, é necessário observar que a ANEEL está pro-

pondo, no âmbito da Audiência Pública 120, de dezembro 

de 2010, a utilização de custos médios por nível de tensão 

em substituição à metodologia do Custo Incremental Médio 

de Longo Prazo (CIMLP) para a estimação dos custos mar-

ginais. Diante deste fato, salienta-se que os custos médios 

propostos pela ANEEL seriam absolutamente equivalentes 

aos Custos Marginais Isolados aqui propostos. 

Assim, os Custos Marginais Compostos são os custos 

marginais cumulativamente incorridos pelo uso de diversos 

níveis de tensão a montante do ponto de conexão da carga 

em análise. Estes custos compostos refletem os custos ad-

vindos de um sistema de transporte, para o qual maiores 

distâncias implicam em maiores custos. 

Como se representa o sistema de distribuição por um dia-

grama simplificado de fluxo de energia, serão obtidos Cus-

tos Marginais Compostos diferentes somente entre os níveis 

de tensão, o que se convenciona denominar de estrutura ver-

tical de preços. 

Os Custos Marginais Compostos são equivalentes aos 

custos de capacidade obtidos na atual metodologia de estru-

tura tarifária, porém com uma diferença significativa: Os 

Custos Marginais Compostos não são calculados por perío-

do de faturamento, mas sim para um período diário médio 

típico. 

Outra diferença considerável entre os Custos Marginais 

Compostos e os custos de capacidade reside na simplicidade 

de cálculo do primeiro em detrimento da alta complexidade 

operacional do segundo, como detalhado em [4]. 

Para definir algebricamente os Custos Marginais Com-



postos, é necessário definir algumas variáveis intermediá-

rias, como o Índice de Proporção de Fluxo (IPF) e o Índice 

Técnico de Atendimento (ITA), apresentados a seguir pelas 

Equações (1) e (3). 

 

 
(1) 

 

Sendo  

 

(2) 

 

 

Onde: 

:  Índice de proporção de fluxo que alimenta o nível  

     a partir do nível . 

:   Fluxo de energia entre os níveis  e . 

 

O  nada mais é do que a percentagem de energia que 

alimenta um nível de tensão a partir de transformações de 

outros níveis ou a partir de injeções de energia no próprio 

nível de tensão. 

 

 

 

 
 

 

(3) 

 

 

Onde: 

:  Perdas Técnicas do nível , tendo como base a ener-

gia fornecida pelo nível . 

 

O Índice Técnico de Atendimento de um nível de tensão 

final a partir de um nível de tensão inicial, , reflete a 

demanda média incremental que será solicitada do nível 

inicial para o suprimento de uma demanda média incremen-

tal de  consumida no nível final. 

Finalmente, a partir das definições do Índice de Proporção 

de Fluxo, do Índice Técnico de Atendimento e dos Custos 

Marginais Isolados, é possível definir os Custos Marginais 

Compostos, apresentado em (4). 

 

 
 

 
 

(4) 

 

Onde: 

: Fator de contribuição da curva média conectada 

ao nível  em relação à curva média de suprimen-

to do nível . 

 

Nota-se que o mecanismo de cumulatividade de custos 

incorridos nos níveis a montante pelos níveis a jusante é 

bastante semelhante ao observado no cálculo dos custos de 

capacidade, como detalhado em [4], porém, matematica-

mente muito mais simples. 

Para elucidar a comparação entre a metodologia proposta 

e a atual, pode-se dizer que os Custos Marginais Compostos 

substituem os custos de capacidade, que são calculados a 

partir do mecanismo de associação probabilística entre redes 

e consumidores tipológicos. 

Seria possível também considerar o cálculo de Custos 

Marginais Compostos para cada subgrupo tarifário, desde 

que representada por uma curva de carga média. Neste sen-

tido, a única variável que diferenciaria os Custos Marginais 

Compostos de subgrupos conectados ao mesmo nível de 

tensão seria o fator de contribuição .  

A equação (5) poderia ser usada para o cálculo dos Custos 

Marginais Compostos para cada modalidade tarifária em um 

determinado nível de tensão. Vale lembrar que, embora por 

razões de simplificação, haja uma diferença de “custos” en-

tre subgrupos de um mesmo nível, a natureza desta diferen-

ciação não reside na diferença de custos, mas sim em um 

critério de justiça aos consumidores, como amplamente dis-

cutido em [4]. 

 

 
 

 
 

(5) 

 

Onde: 

: Custo Marginal Composto da modalidade co-

nectada ao nível . 

:   Fator de contribuição da curva média da moda-

lidade conectada ao nível  em relação à curva 

média de suprimento do nível . 

 

 

i. Sobre a Estrutura Horizontal 

 

Embora o objetivo deste artigo não seja discutir em deta-

lhes a questão da estrutura horizontal de preços, que basi-

camente se refere à sinalização entre os preços de ponta e 

fora de ponta, faz-se aqui uma breve elucidação sobre o te-

ma. 

Na esfera da atual metodologia, como já mencionado, a 

diferenciação de preços entre os períodos de ponta e fora-

ponta é proveniente de diferenças de freqüências de ocor-

rências de picos em redes típicas nos períodos de ponta e 

fora-ponta, quantificadas no cálculo dos custos de capacida-

de de ponta e fora de ponta. 

Em outras palavras, a metodologia atual considera que a 

relação de ponta e fora-ponta se dá pela diversidade da ocor-

rência de picos em um e noutro horário, o que não deixa de 

ser bastante peculiar. 

No entanto, ponderando-se diversas referências sobre a 

clássica teoria econômica aplicada à precificação de ponta, 

não é possível encontrar uma abordagem minimamente e-

quivalente a esta utilizada no Brasil. A partir de diversas 



referências enumeradas em [4], fica bastante evidente que a 

diferenciação de preços entre os períodos de ponta e fora de 

ponta, em qualquer abordagem econômica, está relacionada 

à diferenciação de custos marginais de longo (expansão e 

operação) e curto prazo (somente operação). 

Por exemplo, em (10), o problema da precificação efici-

ente de demandas periódicas em plantas de capacidade rígi-

da é solucionado a partir da maximização do bem-estar soci-

al, que parte do conhecimento dos custos marginais de longo 

e curto prazos e das elasticidades-preço da demanda do mer-

cado. 

Esta elucidação se faz necessária porque a proposta aqui 

apresentada para a estrutura vertical não traz, inerente a si, 

qualquer processo de diferenciação de preços entre os ins-

tantes de ponta e fora de ponta, como ocorre com a metodo-

logia vigente. 

A estrutura vertical proposta neste artigo se refere aos 

custos marginais de longo prazo, que devem ser alocados ao 

período de maior demanda agregada, naturalmente o período 

de ponta. 

A relação de preços entre os períodos de ponta e fora pon-

ta seria, então, proveniente da análise das diferenças entre os 

custos marginais de longo e curto prazo, bem como da res-

posta dos consumidores a esta diferença de preços, exata-

mente como ocorre em qualquer modelo econômico clássi-

co. Para maiores detalhes sobre a teoria e aplicação da teoria 

da precificação de ponta nos sistemas de distribuição, con-

sultar [4]. 

 

D.  Alguns Resultados para a Estrutura Vertical Proposta 

 

Serão apresentados resultados de simulações realizadas 

para três empresas brasileiras de distribuição de energia elé-

trica. O objetivo das simulações foi o de avaliar exclusiva-

mente o processo de cálculo proposto para a estrutura verti-

cal de preços frente à atual metodologia, implementada do 

sistema computacional TARDIST
2
. 

Para que se avaliem corretamente os resultados da estru-

tura vertical proposta em comparação à atual metodologia, 

os valores dos Custos Marginais Isolados foram considera-

dos iguais aos valores dos chamados custos marginais de 

expansão utilizados pela ANEEL no segundo ciclo de revi-

sões tarifárias (Os valores são apresentados na Tabela ). 

 

Tabela I – Custos Marginais Isolados (denominados custos marginais de 

expansão) utilizados pela ANEEL no 2º ciclo de revisões tarifárias. Fonte: 

ANEEL. 

Nível de Tensão R$/kW.ano

A2 29,13

A3 30,56

A3a 36,63

A4 41,63

BT 57,10

Custos Marginais Isolados

 

 

É importante lembrar que a metodologia proposta levou 

                                                           
2 Sistema computacional que implementa a metodologia atual, desen-

volvido pelo CEPEL. 

em consideração as perdas técnicas de energia calculadas 

segundo a metodologia regulatória especificada nos Proce-

dimentos da Distribuição – PRODIST [15].  

As curvas de carga utilizadas nas campanhas de medidas 

das três distribuidoras foram utilizadas para o cálculo de 

uma curva média amostral para cada nível de tensão, de 

forma a possibilitar o cálculo dos Custos Marginais Com-

postos também por nível de tensão, tornando possível a 

comparação com os custos de capacidade, calculados pelo 

TARDIST. 

As Tabela , III e IV consolidam os resultados absolutos e 

relativos dos Custos Marginais Compostos, sendo a base 

para os valores relativos os custos do nível de tensão A2. 

Nestas tabelas, são apresentadas também as somas, por nível 

de tensão, dos custos de capacidade de ponta e fora-ponta. 

 

 
Tabela II – Resultado da aplicação da metodologia proposta ao sistema da 
Distribuidora 1, utilizando-se dados de curvas de carga e fluxo de energia 

do segundo ciclo de revisões tarifárias da empresa. Fonte de dados: 

ANEEL. 

METODOLOGIA PROPOSTA TARDIST 2a. RTP

Custos Marginais Compostos

R$/kW.ano

(Ccap P + Ccap FP)

R$/kW.ano

A2 28,38 28,86

A3 50,70 52,79

A3a 61,39 56,70

A4 59,48 70,48

BT 139,71 126,35

Estrutura em relação ao A2 Estrutura em relação ao A2

A2 100,00% 100,00%

A3 178,63% 182,92%

A3a 216,29% 196,47%

A4 209,54% 244,21%

BT 492,23% 437,80%  
 

Tabela III – Resultado da aplicação da metodologia proposta ao sistema da 
Distribuidora 2, utilizando-se dados de curvas de carga e fluxo de energia 

do segundo ciclo de revisões tarifárias da empresa. Fonte de dados: 

ANEEL. 

METODOLOGIA PROPOSTA TARDIST 2a. RTP

Custos Marginais Compostos

R$/kW.ano

(Ccap P + Ccap FP)

R$/kW.ano

A2 25,59 27,55

A3 35,97 36,61

A3a 37,78 46,22

A4 51,01 74,14

BT 141,85 127,48

Estrutura em relação ao A2 Estrutura em relação ao A2

A2 100,00% 100,00%

A3 140,58% 132,89%

A3a 147,65% 167,77%

A4 199,38% 269,11%

BT 554,39% 462,72%  
 

Tabela IV – Resultado da aplicação da metodologia proposta ao sistema da 

Distribuidora 3, utilizando-se dados de curvas de carga e fluxo de energia 

do segundo ciclo de revisões tarifárias da empresa. Fonte de dados: 
ANEEL. 



METODOLOGIA PROPOSTA
TARDIST 2a. RTP

Custos Marginais Compostos

R$/kW.ano

(Ccap P + Ccap FP)

R$/kW.ano

A2 26,91 28,10

A3 43,62 53,44

A3a 51,85 65,99

A4 82,51 87,11

BT 135,27 127,48

Estrutura em relação ao A2 Estrutura em relação ao A2

A2 100,00% 100,00%

A3 162,09% 190,18%

A3a 192,68% 234,84%

A4 306,60% 310,00%

BT 502,65% 453,67%  
 

IV.  CONCLUSÕES 

Análises mais aprofundadas e discussões críticas a respei-

to da atual metodologia de estrutura tarifária de uso das re-

des de distribuição de energia não têm ocorrido com fre-

qüência no Brasil desde a sua formulação e implantação, em 

meados da década de 1980. 

Como descrito no item II, a atual metodologia é bastante 

caracterizada por uma excessiva complexidade operacional 

em sua aplicação, sem, no entanto, alicerçar-se em consis-

tentes fundamentos econômicos e estatísticos.  

De outro modo, constatou-se falta de rigor a definições 

encontradas na literatura que documenta a atual metodologi-

a, tornando frágil a aplicação de um dos principais preceitos 

desejados no desenho de estruturas de preços regulados: a 

sólida fundamentação teórica. 

Exatamente no sentido de preencher esta lacuna, foram 

apresentados resultados da pesquisa bibliográfica sobre o 

tema. Notadamente, a teoria econômica clássica tem muito a 

oferecer sobre a questão da precificação eficiente em siste-

mas caracterizados por monopólios naturais regulados. 

Assim, o ferramental teórico encontrado nos modelos de 

precificação linear, precificação não linear e precificação de 

pico (ou ponta) serviu de ponto de partida para a análise 

crítica da atual metodologia, bem como para a proposição 

metodológica apresentada. 

Apresentou-se uma análise crítica da atual metodologia, 

identificando questões relativas à sua fundamentação eco-

nômica, à sua validade mediante investigações numéricas 

empíricas e, por fim, à sua complexidade operacional frente 

à qualidade de seus resultados. 

Foi proposta uma nova metodologia simplificadora alter-

nativa para o cálculo das estruturas de preços entre níveis de 

tensão e entre períodos tarifários de ponta e fora-ponta. Em-

bora simplificadora, a proposta fundamentou-se em um ali-

cerce teórico mais sólido e consubstanciado, permitindo 

aliar estes dois objetivos principais e concorrentes entre si. 

No tocante à estrutura vertical de preços, a proposta apre-

sentada foi mais objetiva e determinativa, definindo proces-

sos e variáveis de forma rigorosa. Como resultado, a meto-

dologia proposta poderia substituir integralmente o comple-

xo mecanismo implementado no sistema computacional 

TARDIST, sem, no entanto, alterar radicalmente a estrutura 

atual de preços. 

Os resultados apresentados demonstram, sob a ótica da 

aplicação, uma aceitável divergência entre os resultados da 

atual metodologia em relação aos resultados da metodologia 

proposta. Em prol de um resultado melhor fundamentado e 

muito mais simples, avalia-se que os benefícios aos agentes 

do sistema, incluindo principalmente o órgão regulador e, 

em última instância, os consumidores, são notórios. 
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