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Dando continuidade ao tema “Tarifas de Energia”, é de extrema importância distinguir os conceitos de 
Reajuste Tarifário e de Revisão Tarifária. Abaixo demonstramos, em detalhes, quando e como ocorre 
cada um. 
 

1. Reajuste Tarifário 
 
No setor elétrico ocorre anualmente, e tem por objetivo atualizar os Custos Não Gerenciáveis, conforme 
necessidade, e os Custos Gerenciáveis por índices inflacionários1. É importante para garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro da Concessionária no período entre-ciclos da Revisão Tarifária. 
 
A metodologia aplicável pode ser verificada em cada contrato de Concessão, especificamente na 
Cláusula Sétima de cada um, devendo-se ainda observar o que estabelecem as demais leis e normas 
referentes ao assunto. 
 
O Índice de Reajuste Tarifário Anual – IRT, conforme expressamente indicado no contrato de concessão, 
é dado pela razão entre a Receita Anual na Data do Reajuste em Processamento – DRP (RA1) e a 
Receita Anual na Data de Referência Anterior – DRA (RA0), ou seja 2: 
 
Na DRA (Data de Referência Anterior): 
A receita base (RA0) é produto do “mercado de referência” pelas “tarifas-base” homologadas no ano 
anterior; 

 O valor da Parcela A (VPA0) é o somatório dos seguintes custos: 
o A energia comprada é produto do “montante comprado para atender o mercado de 

referência” pelo “preço médio de repasse” considerado no cálculo tarifário do ano 
anterior; 

o Os custos de conexão aos sistemas de transmissão e/ou distribuição são os “valores 
considerados no cálculo tarifário anterior” e de uso dos sistemas de transmissão e/ou 
distribuição é produto dos “montantes de demanda contratados no período de 
referência” pelas respectivas “tarifas de transmissão” consideradas no cálculo tarifário 
do ano anterior; 

o Os encargos setoriais (demais itens da Parcela A) são os “valores resultantes da 
aplicação dos componentes tarifários correspondentes aos respectivos itens, vigentes 
na ”Data de Referência Anterior”, ao “Mercado de Referência”” (redação atual, vigente a 
partir de fev/2010). 

 O valor da Parcela B (VPB0) é resultante da subtração RA0 - VPA0. 
 
Na DRP (Data do Reajuste em Processamento): 

 O novo valor da Parcela A (VPA1) é o somatório dos seguintes custos: 
o A energia comprada é produto do “montante necessário para atender o mercado de 

referência” pelos respectivos “preços de repasse” vigentes na DRP; 
o O custo de transmissão é produto dos “montantes de demanda contratados no período 

de referência” pelas respectivas “tarifas de transmissão” vigentes na DRP; 
o Os custos de conexão aos sistemas de transmissão e/ou distribuição são os “valores 

vigentes na DRP” 
o Os encargos setoriais (demais itens da Parcela A) são os respectivos “valores vigentes 

na DRP” 

                                                 
1 Descontado o ajuste referente ao Fator X. O Fator X tem por objetivo principal garantir que o equilíbrio entre receitas e 
despesas eficientes, estabelecido no momento da revisão tarifária, se mantenha ao longo do ciclo tarifário. O Fator X é utilizado 
nos reajustes tarifários para corrigir o valor da Parcela B. Assim, o objetivo perseguido na definição do Fator X é de estimar os 
ganhos potenciais de produtividade da Parcela B ao longo do período de vigência das tarifas estabelecidas nos reajustes 
tarifários (ANEEL. Nota Técnica 295/2011 – SRE). 
2 ANEEL. Nota Técnica 323/2011 – SRE. 
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 O novo valor da Parcela B (VPB1) é produto do VPB0 pela variação do IGPM menos o Fator X; 

 A nova receita anual (RA1) é o somatório das novas Parcelas A e B (VPA1 + VPB1). 
 
Também levará em consideração as Perdas da Concessionária (para definição do montante de Energia 
Requerida) 
 

2. Revisão Tarifária 

É um processo mais completo, e por isso mais complexo, que o Reajuste Tarifário. Como anteriormente 
dito, ocorre a cada 3, 4 ou 5 anos e atualiza, além de todos os pontos previstos no Reajuste, a Parcela B 
da Concessionária. Por isso, no ano de Revisão Tarifária não há o processo de Reajuste. O Primeiro 
Ciclo foi iniciado em 2003; o Segundo Ciclo, em 2007; e o Terceiro Ciclo em 2011. 
 
Devem ser consideradas as alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária, os níveis 
de tarifas observados em empresas similares no contexto nacional e internacional, bem como os 
estímulos à eficiência e à modicidade tarifária. Nesta ocasião, calcula-se o Reposicionamento Tarifário e 
o Fator X que será aplicado quando do processo de Reajuste Tarifário, nos anos seguintes. 
 
Nos itens 2.3 e 2.4 deste Trabalho demonstra-se em detalhes do que é composto o processo de Revisão 
Tarifária, já que este será o tema central da pesquisa. 
 

a. A Composição da Tarifa no Segundo Ciclo de Revisão Tarifária 
Como forma de ilustrar a composição da Tarifa de Energia Elétrica no Brasil, selecionamos de forma 
aleatória dez Concessionárias 3 para representar a relevância de cada componente tarifário. Julgamos ser 
pertinente tal ilustração para que fique claro que a parcela da tarifa que efetivamente corresponde à 
parcela da distribuidora é, de fato pequena. Por isso, uma grande alteração na Parcela B não representa 
uma grande variação na tarifa como um todo, apesar de ter um impacto relevante no fluxo de caixa e na 
própria estabilidade econômico-financeira da empresa. Por isso mesmo, quando falamos de tarifa sob o 
ponto de vista da Concessionária, é fundamental que analisemos apenas a Parcela B, já que se 
analisarmos a tarifa como um todo podemos não identificar o real impacto de uma pequena variação para 
a empresa. 
 

b.  Os Modelos Econômicos Aplicados à Tarifa 
Existem no mundo diversas linhas de pesquisa que discutem qual a melhor forma de tarifar uma 
concessão pública, caracterizada por um monopólio natural de interesse da população. Quando este 
serviço é oferecido por um agente privado, que deve ser remunerado de alguma forma, cria-se ainda 
mais um fator sensível à tarifação, que é o lucro. Este, por sua vez, não pode ser muito grande – o que 
onera a população interessada no serviço – e nem muito pequeno – pois desestimula os investimentos. 
 
Posto que o objetivo central deste trabalho não é discutir os modelos econômicos, e sim focar no modelo 
adotado no Brasil, não será abordado de forma ampla nenhum tema econômico. No entanto, para o 
completo entendimento do contexto no qual está inserido o tema central deste estudo, abordaremos 
brevemente cada modelo, indicando aquele que foi adotado no Brasil e explicando o porquê. 
 
i. Cost-Plus, ou Rate of Return 
Este modelo é utilizado em países como os EUA, Canadá  e Japão, onde as agências reguladoras fixam 
a taxa de  retorno que as empresas reguladas podem ganhar sobre os seus ativos. Assim, determina-se a 
tarifa que pode ser cobrada pela Concessionária de forma a obter uma taxa de retorno pré-definida, além 
de seus custos que são integralmente reconhecidos na tarifa. 
 

                                                 
3 São elas: Eletrobras Distribuição Piauí; Eletropaulo; AES Sul; Celpa; Celtins; Copel; Bandeirante; Elektro; Cemig; e Celesc. 
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Este modelo desestimula a eficiência, já que remunera o investidor conforme seus gastos, independente 
de quais sejam e de quanto tenham custado. 
 
ii. Price-Cap 
Este termo é utilizado para definir um conjunto amplo de atividades relativas à Regulação Tarifária. No 
Brasil, durante o Segundo Ciclo das Revisões Tarifárias, utilizou-se um Modelo Normativo4 para calcular 
os Custos Operacionais das Concessionárias (por meio de uma “empresa de referência”). Já no Terceiro 
Ciclo, o Modelo de Benchmarking foi adotado, utilizando dados de todas as Concessionárias que, quando 
proporcionalizados por determinados parâmetros (como quantidade de unidades consumidoras, tamanho 
de mercado, quilômetros de redes, etc), calcula um nível “médio” de Custos Operacionais para cada 
Concessionária do modelo (diferente do valor original que serviu de entrada no modelo: maior, quando a 
empresa é mais eficiente que a média; e menor, quando ela é menos eficiente que a média). 
 
Dentro do Modelo de Benchmarking é possível verificar diferentes metodologias de apuração dos 
resultados, como o Método DEA (Data Envelopment Analysis; baseado em programação linear, o 
método consiste na solução individual de um problema, calculado para cada Concessionária, onde os 
produtos e insumos da empresa são atribuídos a um conjunto de pesos5 de forma a maximizar a razão 
entre a soma ponderada de produtos e a soma ponderada de insumos; uma concessionária é tida como 
"a mais eficiente" quando nenhuma outra tem custos menores produzindo mais6), o Método de Fronteira 
Estocástica (mais comum em trabalhos acadêmicos) e o Método COLS (mínimos quadrados ordinários).  
 
Geralmente utiliza-se um método misto, como ocorre agora no Terceiro Ciclo – que aplica o DEA e o 
COLS de forma conjunta. 
 

c. O Processo de Revisão Tarifária Aplicado ao Terceiro Ciclo 
Como visto anteriormente, há basicamente dois Métodos Econômicos que podem ser aplicados à tarifa 
de uma Concessão Pública. No Brasil, observamos que há um modelo misto, no qual alguns 
Componentes Tarifários (a Parcela A e o CAPEX) são reconhecidos de forma integral, aproximando-se do 
modelo Cost-Plus. Já os custos operacionais representam um desafio para as concessionárias, pois 
foram calculados observando-se os dados médios do mercado – e o resultado calculado para a empresa 
pode estar abaixo ou acima de seus custos reais. Outras variáveis também são calculadas por 
modelagem estatística: são elas as Perdas Regulatórias e os Índices de Qualidade. 
 
De forma genérica, em cada Ciclo Tarifário, a ANEEL calcula a relação entre o Nível Tarifário (também 
chamado de Receita Requerida) e a Receita Verificada da Concessionária, definindo assim seu 
Reposicionamento Tarifário. O Nível Tarifário, que soma as Parcelas A e B, é distribuído pelos 
consumidores da distribuidora por meio do que se chama de Estrutura Tarifária. Também são levadas em 
consideração variáveis como Perdas (técnicas e comerciais), qualidade de fornecimento e outras 
receitas. Todas estas parcelas da Tarifa deverão ser observadas de perto pela Concessionária, que não 
só deverá fornecer as informações necessárias para o cálculo, como deverá monitorar eventuais erros de 
metodologia de cálculo que interfiram em sua tarifa, com consequente impacto em sua estabilidade 
econômico-financeira. 
 
A principal alteração proposta para o 3CRTP nos critérios gerais de reposicionamento tarifário, em 
relação aos ciclos revisionais anteriores, diz respeito à aferição da condição de equilíbrio econômico7. A 
partir deste ciclo, será mediante o cálculo de uma tarifa que recupera os custos eficientes no período de 
12 (doze) meses imediatamente anterior à data da revisão, com posterior correção do componente de 
Parcela B dessa tarifa por um fator de ajuste, adequando-a, assim, para o seu período de vigência. 
 

                                                 
4 É utilizado para prescrever os Custos “ótimos” para certo nível de operação. 
5 Variáveis pré-definidas que servirão como parâmetro para comparar os dados. 
6 É o que se chama de DEA Input-oriented, ou “orientado nos insumos”. 
7 ANEEL. Nota Técnica 293/2011 SRE. 
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Nos ciclos revisionais anteriores optou-se por uma abordagem prospectiva no cálculo do nível eficiente 
das tarifas e do Fator X. Os custos de Parcela A e de Parcela B eram referenciados ao período dos 12 
(doze) meses imediatamente posteriores à data da revisão e, de igual modo, o mercado de referência 
utilizado para o cálculo da tarifa de equilíbrio. Portanto, era necessário prever o mercado da 
concessionária usando técnicas usuais de projeção e, com base nisso, efetuava-se a divisão dos custos 
de Parcela A e B projetados, obtendo a Tarifa de Equilíbrio para igual período. 
 
Nota-se que como a Tarifa de Equilíbrio era calculada diretamente para o período de vigência da revisão 
considerava-se a produtividade esperada no efetivo período de vigência das tarifas ao se estabelecer o 
Nível Tarifário eficiente para o atendimento do mercado projetado. 
 
 

d.  Nível Tarifário e Estrutura Tarifária 
No Processo de Revisão Tarifária, é importante dividirmos o conceito de Nível Tarifário (também 
chamada de Receita Requerida) do conceito de Estrutura Tarifária. 
 

Figura 01: Processo de Revisão Tarifária 

 
 

i. O Nível Tarifário 

Conforme os Contratos de Concessão, o Nível Tarifário da distribuidora é o valor necessário para manter 
sua estabilidade econômico-financeira. É dividido em Parcela A (custos não gerenciáveis) e Parcela B 
(custos gerenciáveis). Ainda, no processo tarifário, deve-se subtrair o montante considerado como 
“Outras Receitas” da Concessionária, e somar os componentes financeiros que são apurados de forma 
separada. 
 
Parcela A 
Conhecida como parcela de “Custos Não Gerenciáveis”, a Parcela A compreende os custos de geração, 
transmissão e encargos de energia. De acordo com o a portaria Interministerial MF/MME 025/2002, a 
Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A – CVA diz respeito a uma conta 
gráfica criada para efeito de cálculo do reajuste da tarifa de fornecimento de energia elétrica e se destina 
a registrar as variações ocorridas no período entre reajustes tarifários, dos valores dos itens de custo da 
“Parcela A”, de que tratam os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica. No Segundo 
Ciclo da Revisão Tarifária, a Parcela A era tipicamente composta por:  
 

Compra de Energia Elétrica para Revenda 
 Contratos Bilaterais 
 Energia de Itaipu 
 Contratos de Leilões 
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Encargos Setoriais 
 Reserva Global de Reversão (RGR) * 
 Conta de Consumo de Combustível (CCC) * 
 Taxa de Fiscalização de Serviços de E.E. (TFSEE) 
 Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de E.E. (Proinfa) 
 Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) * 
 P&D e Eficiência Energética 
 Operador Nacional do Sistema (ONS) 

 
Custo com Transporte de Energia 

 Uso das Instalações de Transmissão (RB + DIT) 
 Uso das Instalações de Conexão 
 Uso das Instalações de Distribuição 
 Transporte de Energia Elétrica Proveniente de Itaipu 

 
* Conforme será visto no Volume IV destes Cadernos Tarifários, estes encargos foram alterados pela 
Medida Provisória 579 
 
Parcela B: Custos Operacionais (OPEX) 
Os custos operacionais a serem reconhecidos no reposicionamento tarifário no 3CRTP serão definidos a 
partir da atualização dos valores de custos operacionais definidos por meio do Modelo de Empresa de 
Referência (ER) no 2CRTP, observando a variação de preços, o crescimento de unidades consumidoras, 
do consumo de energia, segregado por nível de tensão (AT, MT e BT), e das redes de distribuição, além 
dos ganhos de produtividade. 
 
A análise dos ganhos de produtividade mede a relação produto/insumo ao longo do tempo. Na análise 
que se faz, os insumos são os custos operacionais reais das distribuidoras e os produtos são 
representados pelo número de unidades consumidoras, consumo de energia e a extensão da rede de 
distribuição. 
 
Para a definição do índice de produtividade a ser utilizado na atualização dos custos operacionais 
definidos no 2CRTP, será considerado o ganho médio de produtividade observado no período de análise 
e o nível de crescimento do produto (unidades consumidoras, consumo de energia, segregado por nível 
de tensão - AT, MT e BT, e extensão das redes de distribuição) 8. 
 
Ressalta-se que os Custos Operacionais (também chamados de OPEX) representam importante 
oportunidade para a Concessionária aumentar sua margem operacional, já que estes custos são 
remunerados, via tarifa, em um valor fixo. Isso significa que, caso a Concessionária consiga manter seus 
custos reais abaixo dos custos regulatórios, aumenta sua parcela de lucro. Caso o contrário ocorra, esta 
diferença corroerá as margens da empresa. 
 
O submódulo do Proret a ser observado sobre Custos Operacionais será o 2.2 (Custos Operacionais). 
 
Parcela B: Base de Remuneração (CAPEX) 
A cada ciclo tarifário, no processo de Revisão Tarifária, a ANEEL aprova a Base de Remuneração das 
Concessionárias de distribuição de Energia Elétrica. 
 
A Base de Remuneração compõe a chamada “Parcela B” (que engloba, além dela, os custos 
operacionais da Concessionária), refletindo assim os custos gerenciáveis da Concessionária. É composta 
pelo Ativo Imobilizado em Serviço (AIS) conciliado e valorado a Valor Novo de Reposição (VNR), 
deduzido da parcela de depreciação e do índice de aproveitamento dos ativos, calculando-se assim o 

                                                 
8 ANEEL. Proret, submódulo 2.2. 
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Valor da Base de Remuneração (VBR). A este valor é acrescida ainda a parcela de Almoxarifado de 
Operação e Ativo Diferido, e deduzida a parcela de Obrigações Especiais. 
 
Ressalta-se que a Base de Remuneração é fundamental para definir a remuneração da Concessionária 
de todos os investimentos (CAPEX) realizados, bem como a quota de reintegração que será dada para 
repor a parcela de depreciação dos ativos imobilizados. Assim, uma Base de Remuneração mal 
dimensionada, mal conciliada ou mal calculada interferirá, diretamente, na única parcela direta de 
remuneração da Distribuidora pelos próximos 4 anos. Por isso, este é o ponto mais sensível de todo o 
processo de Revisão Tarifária e aquele que merece maior atenção por parte da Concessionária. 
 
Ainda, e mais importante, a Base de Remuneração líquida é a parcela a ser ressarcida pelo Poder 
Concedente em caso de término da Concessão, o que faz dela um fator muito sensível à empresa. Por 
isso, sua significância não pode ser resumida às parcelas de Remuneração e de Reintegração. Vale 
ressaltar que a BRR não é baseada em valores contábeis, e sim em uma metodologia própria de 
avaliação de ativos definida pela ANEEL. 
 
O submódulo do Proret a ser observado será o 2.3 (Base de Remuneração Regulatória). 
 
Remuneração do Capital 
Sobre a Base de Remuneração Líquida, isto é, o Valor Novo de Reposição menos Índice de 
Aproveitamento, Depreciação e Obrigações Especiais, acrescido do Almoxarifado de Operações e do 
Ativo Diferido, incide o percentual de Custo de Capital aprovado para o 3CRTP (WACC9). Como dito 
anteriormente, é de fundamental importância que a Base de Remuneração aprovada para a 
Concessionária reflita corretamente a realidade dos investimentos, posto que esta será a partida do 
cálculo da Remuneração que a distribuidora terá sobre seus ativos. 
 
Ressalta-se que também será segregada a parcela referente à Reserva Global de Reversão – RGR 
recebida pela Concessionária para fins de financiamento do Programa Luz Para Todos – PLPT. 
 
O WACC Real, livre de impostos, aprovado para o 3CRTP pela ANEEL é de 7,50%, e os submódulos do 
Proret a serem observados serão o 2.1, 2.3 e 2.4. 
 
Quota de Reintegração 
Sobre a Base de Remuneração Bruta, isto é, o Valor Novo de Reposição menos Índice de 
Aproveitamento, as Obrigações Especiais Brutas e os bens totalmente depreciados, incide o percentual 
médio anual de depreciação dos ativos da Concessionária. Este valor representa a Reintegração 
Regulatória, ou seja, a parcela em R$ que a Concessionária receberá para substituir os ativos atualmente 
em serviço quando atingirem sua via útil máxima. 
 
Os submódulos do Proret a serem observados serão o 2.1 e o 2.3. 
 

ii. Estrutura Tarifária 

Estrutura Tarifária é a forma como os diversos tipos de consumidores pagam pelo uso da energia elétrica. 
A tarifa de energia nada mais é que o rateio de todos os custos incorridos pela distribuidora para levar a 
energia a seus consumidores. Uma boa estrutura tarifária é aquela que procura atribuir a cada 
consumidor uma tarifa que reflita os custos que esse consumidor imputa ao sistema elétrico como um 
todo. O objetivo de se rever a estrutura tarifária é que, com o passar dos anos e as inúmeras alterações 
na forma de organização do setor elétrico, os sinais tarifários ficaram defasados e já não refletem para o 
consumidor um uso eficiente do sistema. 

                                                 
9 Weighted Average Cost of Capital. É o custo de capital reconhecido pela ANEEL para o 3o Ciclo, e sua 
metodologia de cálculo pode ser verificada no Submódulo 2.4 do Proret. 
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O princípio básico é a construção de tarifas de referência que, com o uso do mercado de referência, 
devem ser ajustadas ao custo médio, de forma a recuperar a receita requerida da distribuidora. As tarifas 
de referência são determinantes da relatividade de custos entre subgrupos e modalidades tarifárias para 
cada um dos componentes de custos, em acordo com o princípio de construção de cada um10. 
 
Existem duas tarifas a ser consideradas. Alguns consumidores pagam apenas uma delas; outros, as 
duas. São elas: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e Tarifa de Energia – TE. Cada tarifa é 
aberta em Funções de Custo, quais sejam: Transporte; Perdas; Encargos; e Energia Comprada (esta 
última não se aplica à TUSD). 
 

 TUSD 
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em 
R$/MWh ou em R$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de 
distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema;  
 
TUSD TRANSPORTE 
- TUSD FIO A: formada por custos regulatórios pelo uso de ativos de propriedade de terceiros 
- TUSD FIO B: formada por custos regulatórios pelo uso de ativos de propriedade da própria 
distribuidora 

 
TUSD PERDAS 
Parcela da TUSD que recupera os custos regulatórios com: perdas técnicas, não técnicas e da 
Rede Básica. 

 
TUSD ENCARGOS 
Parcela da TUSD que recupera os custos de: RGR; P&D; PEE; TFSEE; ONS; CCC; CDE; e 
PROINFA. 
 
 TE 
Tarifa de Energia: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R$/MWh, utilizado para 
efetuar o faturamento mensal referente ao consumo de energia dos seguintes contratos: a) 
Contratos de Compra de Energia Regulada – CCER; b) Contratos de fornecimento relativo ao 
consumo tanto do grupo A quanto do B; e c) Contratos de suprimento celebrados entre a 
distribuidora e concessionária ou permissionária de distribuição com mercado inferior a 500 
GWh/ano.  
 
TE ENERGIA 
É a parcela da TE que recupera os custos pela compra de energia elétrica para revenda ao 
consumidor, incluindo os custos com energia comprada de Itaipu e de geração própria; 
 
TE ENCARGOS 
É a parcela da TE que recupera os custos de: ESS; ERR (Encargo de Energia de Reserva); 
P&D; PEE; e CFURH (Contribuição sobre Uso de Recursos Hídricos). 
 
TE TRANSPORTE 
É a parcela da TE que recupera os custos de transmissão relacionados à: transporte de Itaipu, 
Rede Básica de Itaipu e Rede Básica associada aos contratos iniciais; 

 
TE PERDAS 
É a parcela da TE que recupera os custos com perdas de Rede Básica devido ao mercado de 
referência de energia. 

                                                 
10 ANEEL. Proret, submódulo 7.1. 
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A figura a seguir ilustra a abertura das tarifas, e sua relação com as Parcelas A e B: 
 

Figura 02: Composição da TUSD e da TE 

 
 
A aplicação das tarifas TUSD e TE por Grupo Consumidor e por modalidade tarifária resulta nos valores a 
serem aplicados pela Concessionária após o processo de Revisão Tarifária. São chamadas de “Tarifa de 
Aplicação”, e podemos definir “Nível Tarifário” como o produto destas tarifas pelo mercado de cada 
Classe de Consumo (A1, A2, etc). 
 

Tabela 01: Tarifas de Energia por Grupo 
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Como o consumo de energia não é uniforme ao longo do dia, forma-se “horários de pico” ou “horários de 
ponta”, e o sistema deve estar preparado para atendê-los. Com o objetivo de desestimular o consumo de 
energia nestes horários, cria-se tarifas horossazonais, ou seja, tarifas distintas para consumo no horário 
“Ponta” e “Fora Ponta”. Para o 3CRTP foi criada uma nova tarifa horossazonal para consumidores de 
baixa tensão, denominada Tarifa Branca. Para estes casos, há ainda a tarifa “Intermediária”, conforme 
exemplificado abaixo: 
 

Figura 03: Postos Tarifários (exemplo) 

 
 
O Custo Marginal de Capacidade, CMC, corresponde à responsabilidade do consumidor-tipo nos custos 
de expansão do sistema. Em outras palavras, é o seu Custo Marginal na expansão de todos os 
elementos a montante do seu ponto de conexão. A metodologia vigente prevê o cálculo dos CMC para 
cada tipo de consumidor para os postos tarifários ponta e fora ponta. 
 
 

Figura 04: A composição do Custo Marginal de Capacidade 

 
 

 Custo Marginal de Expansão 
São calculados por meio da metodologia dos “Custos Médios” por nível de tensão. São obtidos por 
módulos de equipamentos/obras, considerando a razão entre o custo total e o carregamento médio dos 
módulos, com base no sistema de distribuição existente. O custo total é obtido pelo produto dos custos 
unitários e a quantidade total de módulos. 
 

 Proporção de Fluxo de Potência 
A Proporção de Fluxo de Potência representa a parcela de utilização do sistema à montante para o 
atendimento da demanda do agrupamento em consideração, resultado de fluxos de potência diretos e 
indiretos. Esse fator é obtido do diagrama unifilar simplificado de fluxo de potência, que por sua vez 
reflete a condição de carga máxima do ano analisado na Campanha de Medida. Valores em Potência 
Ativa (MW).  
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 Fator de Perdas de Potência 
É a taxa média de perda de potência acumulada desde o ponto de conexão de um consumidor tipo k até 
a origem do nível k0 em consideração. Esta taxa considera a demanda do consumidor como vista da 
origem do nível de referência, ou seja, acrescida das perdas. Assim, o cálculo do FPP é uma composição 
das taxas médias de perdas dos diversos segmentos do sistema de distribuição, redes de distribuição, 
transformações, ramais de ligação e medidores. Por considerar apenas perdas técnicas, deve-se 
observar o Módulo 7 do PRODIST. 
 

 Responsabilidade de Potência 
Introduz a sinalização horária no cálculo do custo marginal de capacidade do consumidor-tipo. Indica a 
participação, por posto tarifário, de determinado consumidor-tipo na formação das demandas de ponta 
das redes que atendem o nível de tensão de conexão do consumidor-tipo, bem como os níveis de tensão 
a montante. A Responsabilidade de Potência é obtida por meio das tipologias de cargas, redes e 
injeções, do fator de perdas de potência e do fator de coincidência dos consumidores-tipos nas pontas 
das redes-tipos. 
 
Os submódulos do Proret que ditam as regras da Estrutura Tarifária são: 7.1 (Procedimentos Gerais); 7.2 
(Estrutura Vertical); e 7.3 (Cálculo das Tarifas de Aplicação). 
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A LMDM é uma empresa de consultoria especializada em serviços regulatórios, dentre eles a Regulação 
Tarifária de concessionários. Sua experiência compreende a Gestão de Ativos, Contabilidade 
Regulatória, Revisão Tarifária e gestão de riscos do setor, regulados pelo MCPSE, MCSE e PRORET. 
Nossos profissionais especializados possuem experiência de mais de 10 anos na área e prestam serviços 
à ANEEL, desde 2005, em serviços de fiscalização e consultoria técnico-regulatória, tendo participado da 
definição tarifária de mais de 30 concessionárias em todo o Brasil ao longo dos ciclos tarifários. 
Assessora ainda diversos concessionários em temas e projetos regulatórios específicos, destacando-se a 
Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL e a Brookfield Energia Renovável. A LMDM 
também atua no Setor de Saneamento Básico, ajudando agências reguladoras estaduais e 
concessionárias de saneamento na definição de suas tarifas. 


