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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
Item 99 . da Nota Técnica:  

Para tratar adequadamente a utilização 
do excedente de energia produzida em 
unidades consumidoras do grupo A e 
compensadas em outras do grupo B, em 

o montante de energia injetado por unidade 
consumidora do Grupo A e utilizado para compensar 
a energia em unidades consumidoras do Grupo B 
deverá observar a relação entre a soma das 
componentes da tarifa (TUSD e TE) do Grupo B com 
o Grupo A. Para o Grupo B, será usada a soma das 

Justificativa no documento anexo: 

Justificativa da Contribuição Service – 11 
de maio de 2015.docx 



 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

função das componentes TUSD e TE 
serem cobradas somadas em R$/MWh 
para os consumidores de baixa tensão, 
mas separadas para os consumidores 
do grupo A (R$/kW e R$/MWh), propõe-
se a seguinte regra:  

Art 7 – Vc : o montante de energia 
injetado por unidade consumidora do 
Grupo A e utilizado para compensar a 
energia em unidades consumidoras do 
Grupo B deverá observar a relação entre 
a soma das componentes da tarifa em 
R$/MWh (TUSD e TE), publicadas nas 
Resoluções Homologatórias que 
aprovam os reajustes ou revisões 
tarifárias, exceto para unidades 
consumidoras localizadas em áreas 
contíguas.  

 

componentes da tarifa em R$/MWh (TUSD e TE). 
Para o Grupo A, será usada a soma das 
componentes da tarifa em R$/MWh (TUSD e TE) e 
da componente R$/kW (TUSD) que será convertida 
em R$/MWh dividindo o maior valor entre as 
demandas contratadas (kW) (P e FP) aplicada a 
tarifa TUSD (R$/kW) pelo montante de energia 
injetado (MWh) e utilizado para compensar a energia 
em unidades consumidoras do Grupo B, tarifas estas 
publicadas nas Resoluções Homologatórias que 
aprovam os reajustes ou revisões tarifárias, exceto 
para unidades consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. 
 

   

 



 
 

JUSTIFICAVA DA SUGESTÃO APRESENTADA EM NOSSA CONTRIBUIÇÃO 
 
Conforme apresentado na Nota Técnica no. 017/2015-SRD/ANEEL faz-se necessário ajustar 
a Resolução 482/2012 quanto a utilização do excedente de energia produzida em unidades 
consumidoras do grupo A e compensadas em outras do grupo B, de forma a respeitar a 
modicidade tarifária, como também a cobertura dos custos operacionais eficientes e o retorno 
adequado para o capital prudentemente investido pelas Concessionárias de Distribuição 
envolvidas. 
 
Desta forma, no item 99. da referida Nota Técnica da ANEEL, foi apresentada por esta 
agência o seguinte texto: 
 
99. Para tratar adequadamente a utilização do excedente de energia produzida em unidades 
consumidoras do grupo A e compensadas em outras do grupo B, em função das 
componentes TUSD e TE serem cobradas somadas em R$/MWh para os consumidores de 
baixa tensão, mas separadas para os consumidores do grupo A (R$/kW e R$/MWh), propõe-
se a seguinte regra: 
 

 o montante de energia injetado por unidade consumidora do Grupo A e utilizado para 
compensar a energia em unidades consumidoras do Grupo B deverá observar a 
relação entre a soma das componentes da tarifa em R$/MWh (TUSD e TE), publicadas 
nas Resoluções Homologatórias que aprovam os reajustes ou revisões tarifárias, 
exceto para unidades consumidoras localizadas em áreas contíguas.  

 
Como contribuição a esta agência, a Service Energy apresentou sua sugestão de alteração 
da referida regra para a seguinte regra: 
 

 o montante de energia injetado por unidade consumidora do Grupo A e utilizado para 
compensar a energia em unidades consumidoras do Grupo B deverá observar a 
relação entre a soma das componentes da tarifa (TUSD e TE) do Grupo B com o 
Grupo A. Para o Grupo B, será usada a soma das componentes da tarifa em R$/MWh 
(TUSD e TE). Para o Grupo A, será usada a soma das componentes da tarifa em 
R$/MWh (TUSD e TE) e da componente R$/kW (TUSD) que é convertida em R$/MWh 
dividindo o maior valor entre as demandas contratadas (kW) (P e FP) aplicada a tarifa 
TUSD (R$/kW) pelo montante de energia injetado (MWh) e utilizado para compensar a 
energia em unidades consumidoras do Grupo B, tarifas estas publicadas nas 
Resoluções Homologatórias que aprovam os reajustes ou revisões tarifárias, exceto 
para unidades consumidoras localizadas em áreas contíguas. 

 
Na regra estabelecida pela ANEEL, na relação apresentada no item 99, estaríamos 
comparando grandezas diferentes entre o Grupo B e Grupo A. Isto é, estaríamos efetuando a 
relação comparando no caso do Grupo B, a TUSD A + TUSD B + TUSD PERDAS + TUSD 
ENCARGOS, e no caso do Grupo A, somente a TUSD PERDAS e a TUSD ENCARGOS. 
 
Sendo assim, deveremos incorporar a parcela de TUSD A + TUSD B para o Grupo A na 
comparação dos grupos tarifários, permitindo que a relação fique equilibrada tanto para o 



 
 

Grupo A quanto para o Grupo B, respeitando assim a modicidade tarifária e os critérios de 
rateio das Parcela A e Parcela B na composição das tarifas de aplicação TUSD e TE. 
 
Abaixo apresentados o embasamento detalhado de nossa argumentação. 
DETALHAMENTO DO EMBASAMENTO DA NOSSA JUSTIFICATIVA 
 
Para a aplicação da regra prevista na Resolução 482/2012 no que tange o Sistema de 
Compensação, no que se refere ao estabelecido no item 99 da Nota Técnica no. 017/2015-
SRD/ANEEL, buscamos embasar nossa justificativa de forma a preservar o equilíbrio 
operacional da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, obtidos 
nas revisões e reajustes tarifários periódicos da mesma, prevista nos contratos de 
concessão, considerando as alterações na estrutura de custos e de mercado da 
concessionária, os níveis de tarifas, bem como os estímulos à eficiência e à modicidade 
tarifária. 
 
No embasamento da nossa justificativa, utilizaremos os conceitos, os critérios e os 
procedimentos estabelecidos nas metodologias descritas nos Módulos 3 e 7 e seus 
Submódulos, dos Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET). 
 
Receita Requerida: 
 
A Receita Requerida da concessionária corresponde à receita compatível com a cobertura 
dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado para o capital prudentemente 
investido. 
 
A receita requerida é composta pela soma da Parcela A e da Parcela B. 
 
A Parcela A, por sua vez, compreende os custos relacionados às atividades de transmissão 
e geração de energia elétrica, inclusive, geração própria, além dos encargos setoriais, 
definidos em legislação específica, cujos montantes e preços, em certa medida, escapam à 
vontade ou gestão da distribuidora. 
 
A Parcela A é composta pela soma dos seguintes componentes: (i) custo de aquisição de 
energia elétrica e geração própria, (ii) custo com conexão e uso dos sistemas de transmissão 
e/ou distribuição; e (iii) dos encargos setoriais definidos em legislação específica. 
 
A Parcela B compreende os custos próprios da atividade de distribuição e de gestão 
comercial dos clientes, sujeitos ao controle ou influência das práticas gerenciais adotadas 
pela concessionária. 
 
A Parcela B é composta pela soma dos seguintes componentes: (i) custo de administração, 
operação e manutenção; e (ii) custo anual dos ativos. 
 
O custo de administração, operação e manutenção, cuja metodologia de cálculo é descrita no 
Submódulo 2.2 – Custos Operacionais, é dado pela soma dos componentes: (i) custos 
operacionais relativos; e (ii) receitas irrecuperáveis. 



 
 

 
O custo anual dos ativos é dado pela soma dos componentes: (i) remuneração do capital, 
incluindo a remuneração líquida de capital e tributos, que corresponde à remuneração dos 
investimentos realizados pela concessionária; (ii) quota de reintegração regulatória 
(depreciação), que corresponde à parcela que considera a depreciação e a amortização dos 
investimentos realizados; e (iii) custo anual das instalações móveis e imóveis, que refere-se 
aos investimentos de curto período de recuperação, tais como os realizados em hardware, 
software, veículos, e em toda a infraestrutura de edifícios de uso administrativo. 
 
Sendo assim, o equilíbrio econômico-financeiro da concessão dá-se por meio do ajuste das 
tarifas homologadas, para mais, ou para menos, considerando o retorno adequado do capital 
prudentemente investido e a cobertura dos custos operacionais eficientes. 
 
Para isso, é necessário conhecer o Mercado de Referência da concessionária, que 
compreende os montantes de energia elétrica, de demanda de potência e de uso do sistema 
de distribuição faturados, no Período de Referência, a outras concessionárias e 
permissionárias de distribuição, consumidores, autoprodutores e centrais geradoras que 
façam uso do mesmo ponto de conexão para importar ou injetar energia elétrica, bem como 
pelos montantes de demanda de potência contratada pelos demais geradores para uso do 
sistema de distribuição. 
 
Desta forma, a receita requerida, calculada para o período de referência (período de 12 
meses imediatamente anteriores ao mês da Revisão Tarifária) considera os ganhos 
potenciais de produtividade no período de vigência das tarifas estabelecidas nas Resoluções 
Homologatórias que aprovam os reajustes ou revisões tarifárias. 
 
A consideração dos ganhos de produtividade no calculo da receita requerida, conforme 
apresentado no parágrafo anterior, se dá aplicado um índice de ajuste de mercado, 
denominado Fator de Ajuste de Mercado ao valor da Parcela B no período de vigência das 
tarifas estabelecidas na revisão.  
 
O valor do Fator de Ajuste de Mercado é definido a partir da produtividade média do setor de 
distribuição, do crescimento médio do mercado faturado e do número de unidades 
consumidoras da concessionária, entre a ultima revisão tarifária e a revisão tarifária em 
processamento. 

Para avaliação da variação anual média do mercado faturado da concessionária, é 
ponderado o crescimento do mercado de baixa (o fornecimento em tensões inferiores a 1 kV), 
de alta tensão (o fornecimento em tensões iguais ou superiores a 69 kV) e de média tensão 
(o fornecimento em faixa de tensão não definida como AT ou BT), pela participação de cada 
nível de tensão na formação da Parcela B. 
 
Conclusão Receita Requerida: desta forma a Receita Requerida da concessionária, 
calculada conforme estabelecido no Módulo 2 do PRORET, corresponde à receita compatível 
com a cobertura dos custos operacionais eficientes, com o retorno adequado para o capital 
prudentemente investido e ajustada conforme os ganhos de produtividade verificados sem 



 
 

seu Mercado de Refêrencia, e que é utilizada na composição das tarifas estabelecidas nas 
Resoluções Homologatórias validas para o período de vigência das mesmas. 
 
Estrutura Tarifária: 
 
A Estrutura Tarifária é um conjunto de tarifas, aplicadas ao faturamento do mercado de 
distribuição de energia elétrica, que refletem a diferenciação relativa da Receita Requerida 
(custo regulatório) da distribuidora entre os subgrupos, classes e subclasses tarifárias, de 
acordo com as modalidades e postos tarifários.  
 
O custo regulatório ou receita requerida (ou Receita Anual) é obtido, respectivamente, nos 
processos de revisão ou de reajuste tarifário, conforme critérios estabelecidos no Módulo 2 
do PRORET, sendo decomposto em diversos componentes tarifários, que refletem nas 
funções de custo: Transporte, Perdas, Encargos e Energia comprada para revenda. Por sua 
vez, as funções de custo se agregam para formar as tarifas:  
 
a) TUSD – Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição;  
b) TE – Tarifa de Energia. 

A partir das funções de custo, constroem-se tanto para TUSD quanto para TE as diferentes 
modalidades tarifárias, com base em critério temporal (que formam os postos tarifários), e por 
faixa de tensão (que formam os grupos/subgrupos tarifários). 

A TUSD – Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição é o 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. 

A TE – Tarifa de Energia é valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R$/MWh, 
utilizado para efetuar o faturamento mensal pela distribuidora referente ao consumo de 
energia dos seguintes contratos: (i) Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER; (ii) 
Contrato de fornecimento de consumidores do Grupo A; (iii) Contrato de Adesão de 
consumidores do grupo B e (iv) Contrato de Compra e Venda da Energia – CCE (para 
suprimento de concessionária ou permissionária de distribuição com mercado inferior a 500 
GWh/ano). 

Para os usuários do sistema de distribuição, a TUSD diferencia-se por subgrupo, posto e 
modalidade tarifária, já a TE diferencia-se por posto e modalidade tarifária, conforme do art. 
2º da Resolução Normativa nº 414/2010. 

Os grupos são: (i) grupo A, grupamento composto de unidades consumidoras com 
fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema 
subterrâneo de distribuição em tensão secundária e (ii) grupo B, grupamento composto de 
unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV. 

Os subgrupos do grupo A são: (i) subgrupo A1, com tensão de fornecimento igual ou 
superior a 230 kV; (ii) subgrupo A2, com tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV; (iii) 
subgrupo A3, com tensão de fornecimento de 69 kV; (iv) subgrupo A3a, com tensão de 



 
 

fornecimento de 30 kV a 44 kV; (v) subgrupo A4, com tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 
kV; e (vi) subgrupo AS, com tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema 
subterrâneo de distribuição. 

Os subgrupos do grupo B são: (i) subgrupo B1 - residencial; (ii) subgrupo B2 – rural; (iii) 
subgrupo B3 – demais classes; e (iv) subgrupo B4 – Iluminação Pública. 

Os postos tarifários são: (i) Posto Tarifário Ponta: período composto por três horas diárias 
consecutivas definidas pela distribuidora considerando a curva de carga de seu sistema 
elétrico, aprovado pela ANEEL para toda a área de concessão, exceto para finais de semana 
e os feriados definidos na Resolução Normativa nº 414/2010, art. 2º; (ii) Posto Tarifário 
Intermediário: período de duas horas, sendo uma hora imediatamente anterior e outra 
imediatamente posterior ao posto ponta; (iii) Posto Tarifário Fora de ponta: período 
composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares àquelas definidas 
nos postos ponta e intermediário. 

É admitida pela ANEEL a flexibilização dos postos tarifários acima apresentados 
considerando a não aplicação do Posto Tarifário Intermediário para as tarifas do subgrupos 
do grupo A, sendo que nestes casos, o Posto Tarifário Fora de ponta passa a ser o período 
composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares àquelas definidas 
no posto ponta. 

As modalidades tarifárias são: (i) Modalidade tarifária horária Azul: aplicada às unidades 
consumidoras do grupo A; (ii) Modalidade tarifária horária Verde: aplicada às unidades 
consumidoras do grupo A; (iii) Modalidade tarifária Convencional Binômia: aplicada às 
unidades consumidoras do grupo A (não sendo mais publicada a partir do ano de 2015); (iv) 
Modalidade tarifária horária Branca: aplicada às unidades consumidoras do grupo B; (v) 
Modalidade tarifária Convencional Monômia: aplicada às unidades consumidoras do grupo B; 
(vi) Modalidade tarifária Geração: aplicada às centrais geradoras e aos agentes importadores 
conectadas aos sistemas de distribuição; (vii) Modalidade tarifária Distribuição: aplicada às 
concessionárias ou às permissionárias de distribuição conectadas aos sistemas de outra 
distribuidora; (viii) Modalidade tarifária pré-pagamento: aplicada no faturamento das unidades 
consumidoras que aderirem ao sistema de faturamento pré-pago; 

A tabela abaixo apresenta os subgrupos tarifários e as modalidades tarifárias, com as 
respectivas grandezas de faturamento (R$/kW e R$/MWh), na forma de TUSD e de TE. 

 



 
 

 
Conclusão Estrutura Tarifária: é um conjunto de tarifas, aplicadas ao faturamento do 
mercado de distribuição de energia elétrica, que refletem a diferenciação relativa da Receita 
Requerida (custo regulatório) da distribuidora entre os subgrupos, classes e subclasses 
tarifárias, de acordo com as modalidades e postos tarifários e são compostas tanto de 
grandezas de faturamento expressas em R$/kW como R$/MWh. 
 
Composição da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD: 
 
As tarifas de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD são formadas a partir da Receita 
Requerida definida no processo de reajuste ou revisão tarifária. 



 
 

As funções de custos da TUSD são formadas de acordo com os seguintes componentes 
tarifários: (i) TUSD TRANSPORTE; (ii) TUSD ENCARGOS; e (iii) TUSD PERDAS. 

A TUSD TRANSPORTE é a parcela da TUSD que compreende a TUSD FIO A e a TUSD FIO 
B, sendo: 

a) TUSD FIO A: formada por custos regulatórios pelo uso de ativos de propriedade de 
terceiros, compreendida por:  

 i) uso dos sistemas de transmissão da Rede Básica;  

 ii) uso dos transformadores de potência da Rede Básica com tensão inferior a 230 kV e 
 das DIT compartilhadas;  

 iii) uso dos sistemas de distribuição de outras distribuidoras; e  

 iv) conexão às instalações de transmissão ou de distribuição.  

b) TUSD FIO B: formada por custos regulatórios pelo uso de ativos de propriedade da própria 
distribuidora que compõem a Parcela B, compreendida por:  

 i) custo anual dos ativos;  

 ii) custo de administração, operação e manutenção. 

 

A TUSD ENCARGOS é a parcela da TUSD que recupera os custos de:  

 a) Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética – P&D_EE;  

 b) Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE;  

 c) Contribuição para o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS;  

 d) Quota da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE; e  

 e) Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA. 

 

A TUSD PERDAS é a parcela da TUSD que recupera os custos regulatórios com:  

 a) Perdas técnicas do sistema da distribuidora;  

 b) Perdas não técnicas; e  

 c) Perdas na Rede Básica devido às perdas regulatórias da distribuidora. 



 
 

 

A Figura abaixo apresenta a TUSD e as funções de custos com os respectivos componentes 
tarifários: 

 

A TUSD classifica-se nas categorias com suas respectivas grandezas de faturamento 
expressas em R$/kW ou R$/MWh com abaixo apresentado:  

(i) TUSD AZUL – grupo A:  

 a) TUSD AZUL ponta – R$/kW; 

 b) TUSD AZUL fora ponta – R$/kW; e  

 c) TUSD AZUL – R$/MWh – definida sem distinção horária. 

(ii) TUSD VERDE – grupo A: 

 a) TUSD VERDE – R$/kW - definida sem distinção horária;  

 b) TUSD VERDE ponta – R$/MWh; e  



 
 

 c) TUSD VERDE fora ponta – R$/MWh. 

(III) TUSD CONVENCIONAL binômia - grupo A – R$/kW e R$/MWh – definida sem distinção 
horária (não publicada a partir de 2015); 

(iv) TUSD BRANCA – grupo B:  

 a) TUSD BRANCA ponta – R$/MWh;  

 b) TUSD BRANCA intermediária – R$/MWh; e  

 c) TUSD BRANCA fora ponta – R$/MWh. 

(v) TUSD CONVENCIONAL monômia – grupo B – R$/MWh – definida sem distinção horária; 

(vi) TUSD GERAÇÃO – TUSDg – R$/kW – definida sem distinção horária. 

 
Conclusão Composição da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD: As tarifas 
de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD são formadas a partir da Receita Requerida 
definida no processo de reajuste ou revisão tarifária e são compostas tanto de grandezas de 
faturamento expressas em R$/kW como R$/MWh. As tarifas da TUSD são publicadas nas 
respectivas resoluções homologatórias de reajuste e revisão tarifária para cada modalidade e 
subgrupo tarifário. 

 

Composição da Tarifa de Energia – Te: 
 
As tarifas de energia - TE são formadas a partir da Receita Requerida definida no processo 
de reajuste ou revisão tarifária. 

As funções de custos da TE são formadas de acordo com os seguintes componentes 
tarifários: (i) TE ENERGIA (ii) TE TRANSPORTE; (iii) TE ENCARGOS; e (iv) TE PERDAS. 

A TE ENERGIA é a parcela da TE que recupera os custos pela compra de energia elétrica 
para revenda ao consumidor, incluindo: i) compra nos leilões do Ambiente de Contratação 
Regulada - ACR; ii) quota de Itaipu; iii) geração própria; iv) aquisição do atual agente 
supridor; v) compra de geração distribuída. 

A TE TRANSPORTE é a parcela da TE que recupera os custos de transmissão relacionados 
ao transporte de Itaipu e à Rede Básica de Itaipu. 

A TE ENCARGOS é a parcela da TE que recupera os custos de:  

 a) Encargos de Serviços de Sistema – ESS e Encargo de Energia de Reserva – EER;  

 b) Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética – P&D_EE;  



 
 

 c) Contribuição sobre Uso de Recursos Hídricos – CFURH; e  

 d) Quota da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, compreendida por: (i) 
 Amortização da Conta no Ambiente de Contratação Regulada – CONTA – ACR; e (ii) 
 Devolução dos recursos da CDE que trata o Decreto nº 7.945, de 8 de março de 2013. 

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

 

A Figura abaixo apresenta a TE e as funções de custos com os respectivos componentes 
tarifários: 

 

 

A TE classifica-se nas categorias com suas respectivas grandezas de faturamento expressas 
em R$/kW ou R$/MWh com abaixo apresentado:  

(i) TE horária - é segmentada em dois postos tarifários ou períodos de faturamento:  

 a) TE ponta - R$/MWh;  

 b) TE intermediária – R$/MWh;  

 c) TE fora ponta - R$/MWh.  

(ii) TE convencional - R$/MWh – definida sem distinção horária 



 
 

(iii) TE suprimento - R$/MWh – definida sem distinção horária. 

 
Conclusão Composição da Tarifa de Energia – TE: As tarifas de Energia - TE são 
formadas a partir da Receita Requerida definida no processo de reajuste ou revisão tarifária 
e são compostas tanto de grandezas de faturamento expressas em R$/MWh. As tarifas da 
TE são publicadas nas respectivas resoluções homologatórias de reajuste e revisão tarifária 
para cada modalidade e subgrupo tarifário. 
 
TARIFAS DE REFERÊNCIA 
 
Calculo da Tarifa de Referência da TUSD: 
 

Tarifa de Referência da TUSD FIO B 
 
As Tarifas de Referência TUSD FIO B, apuradas no momento da revisão tarifária, definem os 
critérios de rateio da receita da Parcela B das distribuidoras, calculadas com base no Custo 
Marginal de Capacidade – CMC. 
O Custo Marginal de Capacidade – CMC de um consumidor-tipo corresponde ao seu custo 
marginal na expansão de todos os elementos a montante do seu ponto de conexão.  
 
O CMC é calculado por meio da ponderação do valor do custo marginal de expansão de cada 
tipo de rede pela forma como o fluxo de potência se distribui pelas redes – proporção de fluxo 
– e a forma como os consumidores utilizam as redes da distribuidora – responsabilidade de 
potência. 
 
Sendo assim, o CMC é definido para cada posto tarifário, consumidor-tipo e agrupamento, 
considerando os seguintes fatores: (i) custo marginal de expansão de cada subgrupo tarifário, 
obtido com base nos custos médios do sistema de distribuição; (ii) proporção de fluxo de 
potência, que representa a parcela de utilização do sistema a montante para o atendimento 
da demanda do agrupamento em consideração; e (iii) o fator de responsabilidade de potência 
de cada tipo de consumidor-tipo, em cada agrupamento k, em cada posto tarifário, que indica 
sua participação, por posto tarifário, na formação das demandas de ponta das redes que 
atendem o nível de tensão de sua conexão, bem como os níveis de tensão a montante. 
 
As tipologias de consumidores (consumidor-tipo), de redes e de injeções utilizadas no cálculo 
do CMC são produtos do processo de caracterização da carga e do sistema elétrico da 
distribuidora, obtida por meio de campanhas de medidas. 
 
Desta forma, para o calculo da tarifa de referencia da TUSD FIO B, a Parcela B das 
distribuidoras é rateado entre os agrupamentos, considerando o mercado de referência e os 
custos comerciais, diferenciados por grupos tarifários (A e B), considerando os seguintes 
fatores: (i) o percentual de receita teórica por agrupamento; (ii) o percentual regulatório dos 
custos de atividades comerciais por cada agrupamento; (iii) percentual de ponderação das 



 
 

atividades comerciais com base no número de consumidores por cada agrupamento; e (iv) 
parâmetro de ajuste ao mercado de referência por agrupamento. 
 

Conclusão Tarifa de Referência da TUSD FIO B: As tarifas de referência da TUSD FIO B 
são diferenciadas por grupo, subgrupo, posto tarifário e modalidade tarifaria. São suficientes 
para garantir a receita requerida da Parcela B, distribuídas de forma ponderada para cada 
agrupamento tarifário. 
 

Tarifa de Referência da TUSD FIO A 

As Tarifas de Referência TUSD FIO A, apuradas no momento da revisão tarifária, são 
calculadas por agrupamento e posto tarifário de acordo com os seguintes fatores: (i) fluxo de 
potencia entre os agrupamentos; (ii) as perdas de potencia entre os agrupamentos; (iii) o fator 
de coincidência de demanda agregada a cada agrupamento na hora de máxima demanda; 
(iv) a demanda equivalente vista da fronteira de cada agrupamento; e (v) o custo unitário de 
cada componente de custo da TUSD FIO A em cada posto de fronteira (em R$/kW). 
 

Conclusão Tarifa de Referência da TUSD FIO A: As tarifas de referência da TUSD FIO A 
são diferenciadas por grupo, subgrupo, posto tarifário e modalidade tarifaria. São suficientes 
para garantir a receita requerida para a concessionária arcar com os custos regulatórios pelo 
uso de ativos de propriedade de terceiros, em suas fronteiras, distribuídas de forma 
ponderada para cada agrupamento tarifário. 
 

Tarifa de Referência da TUSD TRANSPORTE 

A tarifa de referencia TUSD TRANPORTE é calculada considerando a somatória das tarifas 
de referencia TUSD FIO A e TUSD FIO B, para cada um dos agrupamentos tarifários. 

As Tarifas de Referência TUSD TRANSPORTE são obtidas em R$/kW, e são calculadas de 
forma a se adequar para a forma de faturamento da modalidade tarifária horária azul do 
grupo A.  

Para as demais modalidades do grupo A e para o grupo B, a TUSD TRANSPONTE de 
ajustada conforme os critérios abaixo: 
 

Para a modalidade tarifária horária Verde: a Tarifa de Referência TUSD TRANSPORTE do 
posto ponta é convertida para R$/MWh utilizando-se Fator de Carga – FC definidos no 
Submódulo 7.1, ítem 10. 

Para a modalidade tarifária Convencional Binômia do grupo A: as Tarifas de Referência 
TUSD TRANSPORTE ponta e fora ponta são convertidas em uma única Tarifa de Referência 
TUSD TRANSPORTE, em R$/kW, com base em um perfil típico de consumo da modalidade. 



 
 

Para a modalidade tarifária Convencional Monômia do grupo B: as Tarifas de Referência 
TUSD TRANSPORTE ponta e fora ponta são convertidas para uma Tarifa de Referência, em 
R$/MWh, por meio do mercado de referência de demanda, obtidos das tipologias e do 
mercado de referência de energia. 

Para a modalidade tarifária horária Branca: a Tarifa de Referência é baseada na do parágrafo 
anterior e nos fatores conforme definido no Submódulo 7.1, ítem 10. 

Conclusão Tarifa de Referência da TUSD TRANSPORTE: As tarifas de referência da 
TUSD TRANSPORTE são obtidas em R$/kW e calculadas para a modalidade tarifária horária 
azul do grupo A, e ajustadas para as demais modalidades tarifarias e convertidas para 
R$/MWh quando necessário. 

 

Tarifas de Referência da TUSD PERDAS 
 

Tarifas de Referência Perdas Técnicas e Perdas da Rede Básica Associadas às Perdas 
na Distribuição 

As Tarifas de Referência para as Perdas Técnicas e Perdas da Rede Básica associadas às 
Perdas na Distribuição, apuradas na revisão tarifária, são calculadas por agrupamento 
considerando os seguintes fatores: (i) energia faturada dos consumidores e distribuidoras em 
cada agrupamento; (ii) energia gerada pelas centrais geradoras conectadas em cada 
agrupamentos; (iii) energia injetada (energia atribuída a geração fictícia) em cada 
agrupamentos; (iv) o preço médio de repasse de energia da distribuidora; e (v) e o fator de 
perdas de energia em cada agrupamento que é dado pela soma das perdas nas redes do 
agrupamento e as perdas das transformação para o agrupamento. 

 

Tarifas de Referência Perdas Não Técnicas 
 

As Tarifas de Referência para Perdas Não Técnicas são calculadas considerando os 
seguintes fatores: (i) as receitas obtidas pelo Mercado de Referência das unidades 
consumidoras e as funções de custo e componentes tarifárias da TUSD: Transporte, 
Encargos, Perdas Técnicas e Perdas na Rede Básica associadas a perdas na Distribuição; 
(ii) Mercado de Referência de energia em MWh das unidades consumidoras de cada 
subgrupo; e (iii) custo regulatório de perdas não técnicas. 

Conclusão Tarifa de Referência da TUSD PERDAS: As tarifas de referência da TUSD 
PERDAS são obtidas em R$/MWh e são diferenciadas por subgrupo. 

 

Tarifas de Referência da TUSD ENCARGOS 



 
 

As Tarifas de Referência das componentes tarifárias da função de custo TUSD ENCARGOS, 
salvo TFSEE e P&D_EE, possuem valor unitário, em R$/MWh, em qualquer subgrupo e 
posto tarifário, uma vez que o fator de ajuste no cálculo da tarifa de aplicação recupera os 
custos de cada componente que compõe os encargos (TFSEE, P&D_EE, ONS, PROINFA e 
CDE).  

(i) Para TFSEE, as Tarifas de Referência, em R$/MWh, serão obtidas pela relação 
entre a receita de cada subgrupo tarifário do Grupo A e a do Grupo B – obtida pelo 
produto da componente TUSD FIO B base econômica pelo Mercado de Referência 
– e o respectivo mercado de energia; e  

(ii) Para P&D_EE, as Tarifas de Referência serão obtidas, em R$/MWh, pela aplicação 
da alíquota percentual de P&D_EE ao somatório das funções de custo e 
componentes tarifários: TUSD FIO A, TUSD FIO B, TUSD PERDAS, PROINFA, 
ONS e TFSEE. 

Conclusão Tarifa de Referência da TUSD ENCARGOS: As tarifas de referência da TUSD 
ENCARGOS são obtidas em R$/MWh e são diferenciadas por subgrupo. 

 

Calculo das Tarifas de Referência da TE 
 

Tarifas de Referência da TE ENERGIA 

As Tarifas de Referência para a TE ENERGIA são calculadas por posto tarifário 
considerando:  

(i) Para o posto fora ponta e intermediário o valor é igual a unidade;  

(ii) Para o posto de ponta o valor é 1,72;  

(iii) Para a modalidade tarifária convencional é considerada a média ponderada das 
relações e duração horária dos postos ponta e fora ponta; 

 

Tarifas de Referência da TE TRANSPORTE, TE PERDAS E TE ENCARGOS 
 

As Tarifas de Referência para a TE TRANSPORTE, TE PERDAS E TE ENCARGOS 
possuem valor unitário, em R$/MWh, em qualquer subgrupo e posto tarifário, uma vez que o 
fator de ajuste no cálculo da tarifa de aplicação recupera os custos associados. 

Conclusão Tarifa de Referência da TE: As tarifas de referência da TE são obtidas em 
R$/MWh e são diferenciadas somente por posto tarifário. 



 
 

 
TARIFAS DE APLICAÇÃO 
 

Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD DE APLICAÇÃO 

A TUSD é formada pelos componentes tarifários: TUSD TRANSPORTE, TUSD PERDAS e 
TUSD ENCARGOS.  

O cálculo da TUSD de Aplicação subdivide-se em duas etapas: definição da TUSD base 
econômica e da TUSD base financeira: 

(i) TUSD base econômica: corresponde à TUSD, sem incidência de qualquer benefício 
tarifário, apurada com base no mercado de referência e no custo regulatório 
econômico da distribuidora - Receita Anual ou Receita Requerida Econômica; e  

(ii) TUSD base financeira: corresponde à TUSD, apurada com base no mercado de 
referência e nos custos regulatórios financeiros e da Conta de Compensação de 
Variação de Valores de Itens da Parcela A - CVA. 

A TUSD de Aplicação será o somatório da TUSD base econômica e TUSD base financeira. 

A TUSD base econômica corresponde ao produto das Tarifas de Referência, definidas no 
Submódulo 7.2, por um fator multiplicativo, para cada componente tarifário. 

O fator multiplicativo por componente tarifário da TUSD base econômica é obtido pela razão 
entre o custo regulatório econômico (Receita Requerida) e a receita de referência, deduzidos 
do custo regulatório econômico a receita referente a unidades consumidoras do subgrupo 
A1, centrais geradoras, e distribuidoras. 

A receita de referência corresponde ao produto das Tarifas de Referência pelo mercado de 
referência, por componente tarifário. 

A TUSD base financeira corresponde ao produto da TUSD base econômica por um fator 
multiplicativo, para cada componente tarifário. 

O fator multiplicativo por componente tarifário da TUSD base financeira é obtido com base 
nos custos financeiros estabelecidos no Módulo 4 do PRORET e no mercado de referência, 
desconsiderado, por componente tarifário, o mercado sobre o qual não irão incidir os 
componentes financeiros, conforme regulamentado no Módulo 7 do PRORET. 

Os componentes tarifários financeiros poderão ser apurados pelos mesmos critérios de 
definição: (i) das Tarifas de REFERÊNCIA; (ii) do componente tarifário perdas não técnicas; 
ou (iii) pelo critério percentual. 

 

Tarifa de Energia – TE DE APLICAÇÃO  



 
 

A TE é formada pelos componentes tarifários: TE ENERGIA, TE PERDAS, TE ENCARGOS 
e TE TRANSPORTE.  

O cálculo da TE de Aplicação subdivide-se em duas etapas: definição da TE base 
econômica e da TE base financeira.  

(i) TE base econômica: corresponde à TE, sem incidência de qualquer benefício tarifário, 
apurada com base no mercado de referência e no custo regulatório econômico da 
distribuidora - Receita Anual ou Receita Requerida Econômica; e  

(ii) TE base financeira: corresponde à TE, apurada com base no mercado de referência e 
no custo regulatório financeiro da distribuidora.  

A TE de Aplicação será o somatório da TE base econômica e TE base financeira. 

A TE base econômica corresponde ao produto das Tarifas de Referência, por um fator 
multiplicativo, para cada componente tarifário. 

O fator multiplicativo por componente tarifário da TE base econômica é obtido pela razão 
entre o custo regulatório econômico e a receita de referência, considerando a não incidência 
do fator sobre determinados componentes tarifários da TE suprimento, onde a TE 
suprimento, é a tarifa de energia aplicada às concessionárias e permissionárias de 
distribuição com mercado próprio inferior a 500 GWh/ano. 

A receita de referência corresponde ao produto das Tarifas de Referência pelo mercado de 
referência, por componente tarifário. 

A TE base financeira corresponde ao produto da TE base econômica por um fator 
multiplicativo, para cada componente tarifário.  

O fator multiplicativo por componente tarifário da TE base financeira é obtido com base nos 
custos financeiros estabelecidos no Módulo 4 do PRORET e no mercado de referência.  

Os componentes tarifários financeiros poderão ser apurados pelo mesmo critério de 
definição das Tarifas de Referência da TE. 

 

Considerações dos Benefícios Tarifários no Cálculo das Tarifas de Aplicação 

O cálculo das tarifas base econômica e financeira da TUSD e da TE são realizado 
considerando o valor integral das tarifas, sem a incidência dos benefícios tarifários. Os 
benefícios tarifários são descontos e subsídios incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos 
usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica, conforme a seguinte relação: 
(i) carga fonte incentivada; (ii) geração fonte incentivada; (iii) serviço publico de água, esgoto 
e saneamento; (iv) baixa renda; (v) rural; (vi) serviço público de irrigação; (vii) distribuição; 
(viii) irrigante e aquicultura horário especial; (ix) cooperativa de eletrificação rural. 



 
 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Como base o texto regulatório apresentado pela ANEEL no item 99 da na Nota Técnica no. 
017/2015-SRD/ANEEL, transcrito como segue: o montante de energia injetado por unidade 
consumidora do Grupo A e utilizado para compensar a energia em unidades consumidoras 
do Grupo B deverá observar a relação entre a soma das componentes da tarifa em R$/MWh 
(TUSD e TE), publicadas nas Resoluções Homologatórias que aprovam os reajustes ou 
revisões tarifárias, exceto para unidades consumidoras localizadas em áreas contíguas; 
concluímos que: 

(i) as tarifas publicadas nas Resoluções Homologatórias, adotadas as Tarifas 
Aplicadas, são diferenciadas por grupo, subgrupo, posto e modalidade tarifarias e 
expressas em R$/kW e R$/MWh, são suficientes para a geração de recursos às 
concessionárias para fazer frente a Receita Requerida das mesmas (Parcela A e 
Parcela B). 

(ii) é necessário ajustar o montante de energia a ser compensada entre unidades 
consumidoras do Grupo A e do Grupo B para fazer frente a diferença dos custos 
operacionais associados a cada um destes grupos, seus subgrupos, postos e 
modalidade tarifarias. 

(iii) a utilização da soma das componentes da tarifa em R$/MWh (TUSD e TE), ao não 
incluir os componentes expressos em R$/kW, não representam o valor correto das 
componentes TUSD e TE do Grupo A, distorcendo desta forma a relação dos 
custos operacionais associados entre o Grupo A e o Grupo B e seus subgrupos, 
postos e modalidade tarifarias. 

(iv) a forma eficiente de incluir os componentes expressos em R$/kW é efetuar a 
conversão de R$/kW para R$/MWh é utilizando o fator de carga da energia injetada 
pela minigeração na rede de distribuição da concessionária. 

 
Sendo assim, nossa contribuição é o ajuste do texto regulatório para: o montante de 
energia injetado por unidade consumidora do Grupo A e utilizado para compensar a 
energia em unidades consumidoras do Grupo B deverá observar a relação entre a soma 
das componentes da tarifa (TUSD e TE) do Grupo B com o Grupo A. Para o Grupo B, 
será usada a soma das componentes da tarifa em R$/MWh (TUSD e TE). Para o Grupo 
A, será usada a soma das componentes da tarifa em R$/MWh (TUSD e TE) e da 
componente R$/kW (TUSD) que será convertida em R$/MWh dividindo o maior valor entre 



 
 

as demandas contratadas (P e FP) aplicada a tarifa TUSD (R$/kW) pelo montante de 
energia injetado (MWh) e utilizado para compensar a energia em unidades consumidoras 
do Grupo B, tarifas estas publicadas nas Resoluções Homologatórias que aprovam os 
reajustes ou revisões tarifárias, exceto para unidades consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. 

 

 

 

 

 


