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Este trabalho teve por intuito propor uma metodologia para o cálculo das tarifas de uso do 

sistema de distribuição aplicáveis à unidades geradoras. Para tal, são analisados alguns 

princípios gerais, relevantes para a caracterização do problema. É descrita também a aplicação 

destas tarifas atualmente no sistema brasileiro e estudada a experiência internacional na questão. 

Atualmente, não há uma metodologia definida para se fazer este cálculo no Brasil, sendo as 

tarifas atribuídas a estes agentes como o menor valor da TUSD aplicada aos consumidores 

ligados à distribuidora (geralmente, tarifa A2 fora da ponta). A ausência de algum tipo de 

sinalização quanto à localização do gerador pode levar à situações indesejáveis em relação à 

expansão do sistema de distribuição.  

Deste modo, foi proposta então uma abordagem em duas partes. Na primeira, propôs-se a 

utilização de métodos já aplicados em sistemas de transmissão para redes entre 138 kV e 69 kV, 

discutindo os critérios e considerações a serem aplicados. Na segunda, buscou-se desenvolver 

uma metodologia para redes de MT levando em consideração os impactos locais provocados pelo 

gerador, tentando quantificá-los e sinalizá-los sob forma de tarifas. 

A partir das duas abordagens, foram obtidos resultados de modo a determinar a 

aplicabilidade das metodologias propostas e a sensibilidade das tarifas calculadas. Por último, 

discutem-se os resultados obtidos. 
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This work had for intention to consider a methodology for the calculation of distribution 

system’s use tariffs applicable to generators units. For this purpose, some general principles are 

analyzed for the characterization of the problem. It’s also described the application of these tariffs 

currently in the system Brazilian and studied the international experience in this matter. 

Currently, there isn’t a defined methodology to perform this calculation in Brazil, being the 

tariffs attributed to these agents as the smaller value of the TUSD (Use Tariff) applied to clients 

connected to the distribution company (generally, A2 out of peak tariff). The absence of any type of 

signaling related to the generator localization, can lead to undesirable situations in relation to the 

expansion of the distribution system. 

In this way, it was proposed treat this matter in two parts. In the first one, it was considered 

the application of methods that were already applied in transmission systems for networks 

between 138 kV and 69 kV tension levels, discussing the criteria and considerations to be applied. 

In the second it was observed the development of a methodology for Medium Voltage networks, 

considering the local impacts provoked by the generator, trying to signal and measure them under 

perspective of tariffs. 

From the two approaches, they were obtained results in order to determine the applicability 

of the proposed methodologies and the sensibility of the calculated tariffs. Finally, it is discussed 

the obtained results. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho teve por intuito propor uma metodologia para o cálculo das tarifas de uso do 

sistema de distribuição aplicáveis a unidades geradoras. Atualmente, não há uma metodologia 

definida para se fazer este cálculo no Brasil, sendo as tarifas atribuídas a estes agentes definidas 

de forma arbitrária e sem qualquer tipo de metodologia explicável aos agentes do setor elétrico. 

Desta maneira, estruturou-se este trabalho em nove capítulos de modo a realizar tal proposição. 

Neste capítulo se realiza uma breve introdução do trabalho, ressaltando os principais 

tópicos abordados em cada um dos capítulos. 

No Capítulo 2 são abordados alguns princípios gerais relevantes para a determinação das 

Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD). Discute-se a importância do Livre Acesso ao 

Sistema, mostrando sua caracterização, a qualificação dos acessantes ao sistema, a classificação 

das instalações presentes no sistema elétrico (distribuição e transmissão) e as diferentes 

implicações de se acessar a rede em um dos tipos de instalação. 

No Capítulo 3 destaca-se o cálculo da TUSD no Brasil e em outros países. Dentro deste 

escopo, realiza-se uma síntese da regulamentação nacional, mostrando as diversas Resoluções, 

Decretos e Leis que balizaram a questão até o presente momento. Em seguida discute-se a forma 

de cálculo da TUSD atualmente praticada no Brasil, destacando as informações necessárias, as 

diversas componentes calculadas e como são obtidos os valores. Neste ponto revela-se o 

tratamento dado à TUSD calculada para unidades geradoras. Por fim discute-se a experiência 

internacional no assunto, destacando alguns exemplos de abordagem realizada em outros países 

e questões relevantes discutidas neste âmbito. 

Tendo em vista as diversas abordagens realizadas em outros países, no Capítulo 4 se 

apresentam as principais metodologias de alocação de custos de transmissão. São abordadas as 

seguintes metodologias: Nodal, Brasileira (Variante do Nodal), Extent of Use, Participações 

Médias e Aumann-Shapley. Para cada uma delas se discutem suas bases conceituais e principais 

características. 

No Capítulo 5 é feita a proposta de abordagem do problema. Esta proposta, baseada nas 

características do sistema elétrico brasileiro e na experiência internacional, sugere a divisão do 

cálculo da TUSD em duas partes. Na primeira, a TUSD seria somente calculada para redes de 

subtransmissão (138 kV até 69 kV) através dos métodos de alocação de custos de transmissão 

abordados no Capítulo 4. Na segunda, as redes de Média Tensão (34,5 kV a 13,8 kV) teriam um 

tratamento diferenciado em relação a cálculo da TUSD. A proposta para este tipo de redes é 

realizar uma análise localizada das redes, determinando os possíveis impactos pontuais que 

poderiam ser causados pela presença de um gerador. A TUSDg seria quantificada através destes 

impactos. 

No Capítulo 6 são calculadas as TUSDs para diversos geradores localizados na rede de 

subtransmissão da distribuidora Light, localizada no Estado do Rio de Janeiro. Contudo, antes de 

se realizar os resultados, discute-se uma série de questões relevantes ao estudo que têm 

influência direta nos resultados obtidos. Tais questões, como serão vistas, se mostraram tão 
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importantes quanto à própria aplicação dos métodos locacionais e devem ser levadas 

cuidadosamente em conta para uma boa realização de resultados. Por fim apresentam-se os 

resultados obtidos, discutindo-se os diferentes valores alcançados pelos diferentes métodos de 

alocação e com diferentes intensidades de sinais locacionais. 

No Capítulo 7 é proposta uma metodologia para o cálculo da TUSD para redes de Média 

Tensão. São destacadas as motivações para esta proposição, as informações necessárias para 

sua realização e as diferentes componentes presentes em seu cálculo. Cada uma destas 

componentes, tal como será visto, representa uma característica diferente que deve ser abordada 

na determinação da TUSD para geradores ligados à Média Tensão. São mostrados, finalmente, 

alguns exemplos de modo a ressaltar as características e sensibilidades do método proposto. 

No Capítulo 8 é feito um estudo de caso, onde são calculadas algumas TUSDs para 

geradores ligados à rede de Média Tensão da distribuidora Light. São utilizadas redes e 

geradores reais obtidos da distribuidora de modo a se aplicar de forma realista o que foi proposto 

no Capítulo 8. 

Finalmente, no Capítulo 9 são realizadas as considerações finais onde se resumem os 

principais pontos abordados e se conclui de fato este trabalho. 
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2 PRINCÍPIOS GERAIS DA TUSD 

2.1 Acesso ao Sistema 

A reestruturação do setor elétrico brasileiro teve como um dos alicerces a privatização de 

parcelas da distribuição e da geração de energia elétrica. Esta ação empreendida pelo Governo, 

determinou uma menor presença do Estado na prestação dos serviços públicos de energia 

elétrica, quebrando monopólios e introduzindo a competição na comercialização de energia. 

Em todos os países onde houve reestruturação do setor elétrico, ao se instituir a 

competição foi necessário garantir o livre acesso às redes de transmissão e distribuição. No Brasil 

não foi diferente, e com esse intuito dispôs a lei: “É assegurado aos fornecedores e respectivos 

consumidores, livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e 

permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, 

calculado com base em critérios fixados pelo poder concedente”. 

Esse é um dos pilares de sustentação de um modelo onde existe uma multiplicidade de 

agentes e consumidores, e sob o qual foi construída toda uma regulação que trata do livre acesso 

às redes de transmissão e distribuição. 

2.1.1 Caracterização do Livre Acesso 

 

Em um sistema onde existe uma multiplicidade de agentes comercializando energia de 

diferentes fornecedores, independente das suas localizações físicas, o acesso e uso das redes 

elétricas indistintamente constitui elemento essencial para viabilizar o transporte desse bem, 

garantindo o exercício da competição [1]. 

O termo, no entanto, pode levar a outro tipo de entendimento, ou seja, que o acesso 

poderia se dar da forma pretendida pelo acessante, mesmo que isso acarretasse ônus e 

conseqüências para os demais. Na realidade, o acesso e uso das redes elétricas é um direito de 

todo usuário interessado, estabelecido em lei, implementado de forma planejada, mediante o 

pagamento dos encargos correspondentes. 

Uma central geradora termelétrica, por exemplo, necessita de um ato autorizativo, emitido 

pelo Poder Concedente, para entrar em operação e comercializar energia. Neste mesmo ato 

consta o ponto de conexão onde a central deverá ser ligada à rede de transmissão ou distribuição 

e quais deverão ser as instalações de transmissão de seu interesse exclusivo, também 

conhecidas como instalações de conexão. Tanto o ponto de conexão quanto as instalações de 

interesse exclusivo são definidos pelo planejamento setorial, em sintonia com o Operador 

Nacional do Sistema Elétrico – ONS [2], observando critérios técnicos e econômicos para a 

composição da melhor solução para integração daquela central. 

O mesmo ocorre quando uma central hidrelétrica tem sua concessão submetida à licitação, 

pois o próprio edital relaciona as instalações de conexão, também planejadas antecipadamente. 
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No caso de grandes consumidores, que adquirem energia elétrica diretamente de 

produtores ou comercializadores, o livre acesso se constitui no direito de conexão e utilização das 

redes para transportar a energia adquirida. Na hipótese de haver um novo consumidor localizado 

em área não servida pela malha de transmissão ou de distribuição, o planejamento define a 

melhor solução para sua integração. Quando essa integração acontece exclusivamente em área 

de sua propriedade, ele detém a responsabilidade pela sua implementação [3] [4]. 

2.1.2 Qualificação dos Acessantes 

São considerados acessantes dos sistemas de transmissão e distribuição todos os agentes 

regulados do setor elétrico e os consumidores livres, ligados ao sistema interligado nacional [5]. 

Os agentes regulados são os prestadores de serviços de energia elétrica – 

concessionários, permissionários e autorizados – aí incluídos os produtores independentes, 

comercializadores, autoprodutores e os importadores e exportadores de energia elétrica. 

Os consumidores livres são caracterizados por aqueles que exerceram o direito, 

estabelecido em lei, de se desvincular do fornecimento da distribuidora local e adquirir energia de 

outro fornecedor. 

O autoprodutor é o agente do setor que gera energia elétrica para seu próprio consumo, 

podendo, eventualmente, comercializar a energia excedente. Do ponto de vista de acesso à rede 

elétrica, quando as unidades de geração e de consumo de um autoprodutor se encontram em 

regiões distintas, a primeira equivale-se a um gerador comum, enquanto a última é equivalente a 

um consumidor livre. 

Nesse trabalho, os agentes de principal interesse são os geradores. Sendo assim, serão 

analisados somente os aspectos referentes ao acesso de agentes regulados, deixando de lado o 

acesso dos consumidores livres. 

2.1.3 Classificação das Instalações 

As instalações de energia elétrica são classificadas em instalações de transmissão e de 

distribuição, sendo estas últimas sempre de propriedade de uma concessionária ou 

permissionária de distribuição e vinculadas à prestação de serviço público. As instalações de 

transmissão podem ser classificadas dentre aquelas que se destinam à formação da Rede Básica 

do Sistema Interligado Nacional, as de âmbito próprio da concessionária de distribuição e as de 

interesse exclusivo das centrais de geração [5].  

A Rede Básica é composta pelas instalações cujas tensões primárias são superiores a 230 

kV, e em sua maioria são caracterizadas pela presença de circuitos malhados e interligados [6]. A 

rede de distribuição pode ser dividida em duas partes: subtransmissão e distribuição. A 

subtransmissão é composta pelo conjunto de linhas e subestações que conectam as barras de 

rede básica ou de geradores às subestações de distribuição, em tensões típicas iguais ou 

superiores a 69kV e inferiores as 230kV. É o sistema de distribuição de alta tensão. A distribuição 
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é representada pelo conjunto de estruturas, utilidades, condutores e equipamentos elétricos, 

aéreos ou subterrâneos, utilizados para a transformação e a distribuição da energia elétrica, 

operando em baixa e/ou média [7]. Geralmente, suas instalações são circuitos radiais [8] [9]. 

Caso sejam de propriedade de uma concessionária de transmissão, as instalações de 

transmissão estão vinculadas à prestação de serviço público, e, neste caso, o livre acesso é 

garantido mediante o pagamento dos encargos correspondentes. No caso de serem de 

propriedade de agentes de geração [5], importação ou exportação de energia, o acesso não é 

livre, mas pode ser negociado com o proprietário, se necessário com a interveniência da ANEEL. 

 

2.1.4 Acesso à Transmissão ou à Distribuição 

Os agentes regulados do setor que quiserem acessar as redes de serviço público de 

transmissão e distribuição devem implementar suas próprias instalações até o ponto de conexão 

com a rede. No caso de geradores, autoprodutores (geração) e importadores e/ou exportadores 

de energia elétrica, essas instalações, bem como os pontos de conexão, são estabelecidos nos 

próprios atos autorizativos ou nos contratos de concessão, após definidos pelo planejamento 

setorial. 

As concessionárias e as permissionárias de distribuição detêm responsabilidade pela 

extensão das redes de distribuição para se conectarem às subestações rebaixadoras integrantes 

da Rede Básica, às Demais Instalações de Transmissão – DIT’s e às redes de outras 

distribuidoras. 

Previamente à conexão, é requerida a solicitação de acesso pelo agente setorial regulado, 

que deve ser feita ao ONS ou à transmissora quando as instalações acessadas forem integrantes 

da Rede Básica, ou à concessionária proprietária das instalações, quando estas forem em tensão 

inferior a 230 kV. Portanto, para acessar as DIT’s, a solicitação deve ser dirigida à transmissora, 

enquanto o acesso a instalações de distribuição será solicitado à distribuidora local. 

Como agentes setoriais regulados, as distribuidoras, os geradores, os autoprodutores 

(geração) e os importadores e/ou exportadores de energia celebram os seguintes contratos para 

acessar a Rede Básica ou as DIT’s: 

• Contrato de Conexão à Transmissão - CCT com a transmissora proprietária das 

instalações; e 

• Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST com o ONS. 

 

Para acessar as instalações de distribuição, esses mesmos agentes celebram: 

• Contrato de Conexão à Distribuição - CCD; e 

• Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD com a distribuidora proprietária das 

instalações a serem acessadas. 
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A Figura 2.1 mostra esses contratos, indicando o consumidor livre (CL), o gerador 

despachado de forma centralizada pelo ONS (Gc), o não despachado de forma centralizada (Gd), 

a distribuidora (D) e a transmissora (RB ou DIT): 

 

 
Figura 2.1 – Contratos estabelecidos entre os diversos agentes 

 
Os contratos de uso do sistema de transmissão e de distribuição especificam, em MW, os 

montantes de uso associados ao ponto de conexão, ou seja, a potência máxima demandada ou 

injetada no ponto. Sobre esses montantes é aplicada a tarifa de uso do sistema de transmissão - 

TUST ou a tarifa de uso do sistema de distribuição - TUSD, havendo penalidades para o caso de 

ultrapassagem dos valores contratados. 

Os acessantes dos sistemas de transmissão e distribuição estão sujeitos ao pagamento de 

encargos de uso desses sistemas, estabelecidos com base em tarifas fixadas pela ANEEL, em 

conformidade com diretrizes emanadas da lei e dos contratos celebrados. A TUSD busca 

justamente cobrar esse uso do sistema de distribuição por parte dos agentes regulados. É 

justamente esse uso do sistema de distribuição, mais especificamente pelos geradores 

conectados essa rede, que é objeto desse trabalho. 

A Figura 2.2 mostra quais tipos de tarifas e encargos de conexão estão submetidos os 

acessantes, com base no ambiente em que se conectam: Rede Básica (tensão igual ou superior a 

230 kV) e Âmbito da Distribuição (tensão inferior a 230 kV). 
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Figura 2.2 – Tarifas de Uso pagas pelos diversos agentes 

 
Como pode ser visto pela figura, estão sujeitos ao pagamento da TUSD os geradores 

despachados de forma centralizada pelo ONS (Gc), quando conectados à rede da distribuidora 

(D); e os geradores não despachados de forma centralizada (ou geradores distribuídos – Gd), 

quando conectados à rede de distribuição (D) ou às Demais Instalações de Transmissão (DIT – 

redes de transmissão com tensões inferiores à 230 kV). 

2.2 Princípios Básicos  

 
Nesse ponto algumas questões são importantes. O que deve ser levado em conta para o 

cálculo da TUSD? Como determinar essas tarifas para os diferentes agentes ligados à rede de 

distribuição? Para responder essas perguntas, alguns princípios básicos devem ser considerados. 

Primeiramente, as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD – devem satisfazer 

as necessidades financeiras das concessionárias e, ao mesmo tempo, procurar atender a 

princípios básicos que se traduzem em uma alocação de custos eficiente e justa.  

Além da racionalidade técnica, é fundamental que a metodologia de alocação de custos 

seja transparente para os agentes, apresente uma robustez de resultados e uma estabilidade 

relativa de preços, e reflita o uso racional da energia elétrica pelos diversos agentes do sistema 

de distribuição. 

Existem hoje diferentes métodos e abordagens que podem ser utilizados para realizar a 

alocação dos custos de transporte de energia entre os diferentes agentes, com características 

diversas que os tornam atraentes em certos casos e pouco adequados em outros. 

A avaliação dos diferentes métodos de alocação de custos por uso das redes de transporte 

de energia elétrica pode ser realizada segundo vários critérios. Porém, alguns princípios gerais de 

natureza conceitual e operativa devem ser respeitados [10] [11]. 
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2.2.1 Princípios Conceituais 

 

Solidez Técnica e Objetividade 

• O conhecimento prévio dos valores das tarifas é um fator positivo, e remete à utilização 

de métodos que traduzam condições médias de operação. Por outro lado, as condições 

de operação em tempo real traduzem de forma mais realista a utilização das redes pelos 

diversos agentes. É importante haver um compromisso na seleção da metodologia 

adotada, de maneira a conciliar essas duas tendências contraditórias; 

 

Eficiência Econômica 

• As metodologias de alocação de custos deverão permitir a máxima recuperação dos 

custos regulados das companhias e transmitir sinais econômicos que induzam 

comportamentos mais eficientes de utilização das redes; 

 

Justiça 

• Deve ser possível identificar diretamente custos relacionados às atividades de transporte 

de energia, de maneira a realizar sua alocação aos acessantes das redes, de modo a 

evitar subsídios cruzados; 

2.2.2 Princípios Operativos 

 
Estabilidade e Baixa Volatilidade 

• Devido à presença de diversos fatores de incerteza no ambiente de mercado, é 

necessário que as tarifas tenham um caráter previsível, ou seja, tem por objetivo uma 

maior previsibilidade à remuneração das empresas e tornar mais transparente o processo 

de alocação de custos; 

 

Simplicidade 

• É importante que seja grande o grau de compreensão dos mecanismos de alocação de 

custos por parte dos agentes envolvidos. Ressalta-se porém  que os métodos mais 

simples revelam-se também os menos sólidos do ponto de vista técnico e econômico. 

Será crucial procurar um nível adequado de compromisso entre situações extremas. 

 
No Brasil, a questão conceitual dos princípios gerais reflete-se de forma prática em diversos 

aspectos. Procurando conciliar esses princípios, o Decreto no 2.655, de 2 de julho de 1998 [12], 

estabeleceu que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL– regulará as tarifas de uso com 

vistas a [13]: 



9 

• Assegurar tratamento não discriminatório a todos os usuários dos sistemas de 

transmissão e de distribuição; 

• Assegurar a cobertura de custos compatíveis com custos-padrão; 

• Estimular novos investimentos na expansão dos sistemas; 

• Induzir a utilização racional dos sistemas; e 

• Minimizar os custos de ampliação ou utilização dos sistemas elétricos. 

 

É importante ressaltar que é de interesse dos agentes que atuam no setor de energia 

elétrica que a estrutura das tarifas de uso das redes de distribuição reflita, da forma mais aderente 

possível, os custos de atendimento específicos do serviço de distribuição nos diversos pontos de 

conexão a estas redes. 

Se o encargo de uso da distribuição estiver abaixo do custo adicional da concessionária 

para atender um determinado agente, além do prejuízo localizado, que é imputado à 

concessionária, existirá uma sinalização econômica errada para o consumidor. Eventualmente, o 

prejuízo localizado pode ser absorvido por excedentes em outros segmentos da companhia, o que 

denota um subsídio cruzado. 

Se, ao contrário, o encargo de uso da distribuição estiver acima do custo adicional da 

concessionária para atender um determinado agente, corre-se o risco de este agente, interessado 

em utilizar a rede, construir um circuito em paralelo à rede, havendo uma fuga de usuários ao 

sistema de distribuição. Este circuito em paralelo poderá ser de um nível de tensão para outro 

mais a montante dentro da própria distribuidora, ou para um da rede básica. Esta fuga de usuários 

da rede não é saudável, visto que o uso compartilhado das redes de transmissão e distribuição 

tende a apresentar um custo global menor beneficiando diretamente o consumidor final. 

Os consumidores potencialmente livres poderão avaliar o benefício econômico de optar por 

outro comercializador de energia, confrontando o custo dos serviços prestados pela distribuidora 

na condição de cativos com o custo resultante da agregação das tarifas de uso dos sistemas de 

transmissão e de distribuição, e dos preços de geração e comercialização, estes dois últimos 

sendo negociados livremente no mercado. 

Se as tarifas de uso das redes de distribuição representarem efetivamente os custos que os 

clientes imputam ao sistema elétrico, no ponto de conexão à rede, caso um cliente venha a optar 

por outro fornecedor de energia, o resultado econômico para a distribuidora, no que se refere à 

atividade regulada de distribuição, deverá ser nulo [14]. 
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3 TARIFAS DE USO NO BRASIL E NO MUNDO 

3.1 Regulamentação Nacional 

 
A Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, alterou o art. 7o da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, incluindo, dentre os direitos e deveres dos usuários dos serviços públicos, obter e utilizar 

o serviço com liberdade de escolha entre os vários fornecedores de energia elétrica, de acordo 

com as normas do Poder Concedente.  

Nesse sentido, o art. 15, § 6o Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995 [5], assegura aos 

fornecedores e respectivos consumidores o livre acesso aos sistemas de distribuição e 

transmissão de concessionário de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte 

envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo Poder Concedente. 

A Resolução no 281, de 1 de outubro de 1999 [15], estabeleceu as condições gerais de 

contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão, aos sistemas de transmissão e 

distribuição de energia elétrica. Naquela oportunidade, a indisponibilidade de informações 

econômicas necessárias para a exata aferição dos valores dos serviços prestados pelas 

instalações de distribuição, levou à publicação da Resolução Normativa no 286, de 1 de outubro 

de 1999 [16]. Tal Resolução definiu valores para que a TUSD fosse aplicada aos consumidores 

livres e geradores e também determinou aos agentes de distribuição que enviassem à ANEEL 

proposta, devidamente justificada, contendo os critérios para fixação das tarifas. 

Em 2000, os agentes de distribuição encaminharam à ANEEL os dados de Mercado e de 

Custos Marginais de Expansão do Sistema de Distribuição. 

A Resolução no 594, de 21 de dezembro de 2001 [17], estabeleceu a metodologia de 

cálculo da TUSD, a partir do valor global da receita obtida por meio das tarifas de fornecimento 

vigentes. Essa Resolução vigorou até abril de 2003, quando foi revogada pela Resolução no 152, 

de 3 de abril de 2003 [18]. 

O Conselho Nacional de Política Energética – CNPE estabeleceu diretrizes para política 

tarifária das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, por meio da 

Resolução CNPE no 12, de 17 de setembro de 2002. Tais diretrizes, que posteriormente foram 

confirmadas no Decreto no 4.562/2002 [19] motivaram a publicação da Resolução ANEEL no 666, 

em 2 de dezembro de 2002 [20], no Diário Oficial. 

A Resolução no 666, de 29 de novembro de 2002, estabelece procedimentos para a 

determinação das tarifas de energia elétrica a serem aplicadas aos consumidores finais das 

concessionárias de serviço público de energia elétrica. No que diz respeito ao cálculo da TUSD, o 

art. 3o da Resolução no 666/2002 estabelece que as referidas tarifas deverão contemplar os 

valores referentes às perdas comerciais de energia elétrica e os encargos setoriais de 

responsabilidade do segmento de consumo. 

A Resolução no 790, de 24 de dezembro de 2002, estabelece a metodologia para o cálculo 

do reajuste das tarifas de uso dos sistemas de distribuição de energia elétrica aplicáveis a 

unidades consumidoras. 
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O Decreto no 4.562, de 31 de dezembro de 2002, determinou no caput do art. 1o que os 

consumidores do Grupo “A” das concessionárias de distribuição deverão celebrar contratos 

distintos para conexão, uso dos sistemas de transmissão ou distribuição e compra de energia 

elétrica.  Com relação às tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão, o § 1o do 

art.1o estabelece que as referidas tarifas deverão considerar as parcelas apropriadas dos custos 

de transporte e das perdas de energia elétrica, bem como os encargos de conexão e os encargos 

setoriais de responsabilidade do segmento de consumo. 

Nesse sentido, a Resolução no 152, de 3 de abril de 2003, alterou a metodologia de cálculo 

das tarifas de uso dos sistemas de distribuição de energia elétrica, atendendo o disposto no 

Decreto no 4.562, de 31 de dezembro de 2002. 

A metodologia de cálculo da TUSD, estabelecida pela Resolução ANEEL no 152/2003, 

além de atender à nova política tarifária disposta no Decreto no 4.562/2002, incorporou as novas 

regras e conceitos de revisão tarifária periódica para o cálculo da receita requerida de distribuição. 

Desta forma, ficou estabelecido que a receita requerida de distribuição deverá ser segregada em 

três componentes: Componente Fio, Componente Encargo e Componente Rede Básica. Nesse 

sentido, os custos e despesas considerados em cada uma das componentes da TUSD são 

alocados conforme o disposto nos arts. 4o, 5o e 6o da referida Resolução. 

A Lei no 10.848, de 15 de março de 2004, alterou o art. 3o da Lei no 9.427, de 26 de 

dezembro de 1996, destacando, dentre as competências da ANEEL o estabelecimento das tarifas 

de uso dos sistemas de distribuição e de transmissão, sendo para a última definidas algumas 

diretrizes. 

Em 8 de junho de 2004, a Resolução Normativa ANEEL no 67 [3], que estabeleceu os 

critérios para a composição da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, classificou como 

Demais Instalações de Transmissão, dentre outros itens, as instalações de transmissão 

compostas por linhas de transmissão, barramentos, transformadores de potência e equipamentos 

de subestação, em tensão inferior a 230 kV, localizados ou não em subestações integrantes da 

Rede Básica. 

A Audiência Pública 47/2004, realizada em 10 de março de 2005, obteve subsídios e 

informações adicionais para o aprimoramento de ato regulamentar a ser expedido pela ANEEL, 

que estabelece as disposições consolidadas relativas ao cálculo da tarifa de uso dos sistemas de 

distribuição (TUSD) e da tarifa de energia elétrica (TE). 

As Notas Técnicas no 126/2004 – SFF/SRE/ANEEL [21], no 303/2004 – SRE/ANEEL [22] e 

no 60/2005 – SRE/ANEEL [23] e a Nota Técnica Complementar no 313/2004 – SRE/ANEEL [24], 

todas disponibilizadas na AP 047/2004, propõem aperfeiçoamentos na metodologia de cálculo 

das Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição e atualizações nas Resoluções da ANEEL que 

tratam do assunto. 

A Nota Técnica no 302/2005 – SRE/ANEEL [23] apresenta a análise das contribuições 

recebidas durante a Audiência Pública 047/2004, bem como os resultados do referido processo 

na forma de Resolução Normativa que estabelece as disposições relativas ao cálculo da tarifa de 

uso dos sistemas de distribuição – TUSD e tarifa de energia - TE. 
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Finalmente, a Resolução Normativa no 166/2005, de 10 de outubro de 2005 [25], 

estabelece as disposições consolidadas relativas ao cálculo da tarifa de uso dos sistemas de 

distribuição (TUSD) e da tarifa de energia elétrica (TE). Na prática, tal resolução consolida a 

análise das contribuições feitas durante a Audiência Pública 047/2004, estabelecendo uma nova 

estrutura para a TUSD e TE. 

A Resolução ANEEL no 166/2005 substitui a no 152/2003, e estabelece a segregação da 

Receita Requerida da Distribuição em algumas componentes, como será visto mais adiante. 

Trata-se da última resolução que versa sobre o assunto. 

3.2 Cálculo da TUSD no Brasil  

 
A metodologia de cálculo da TUSD atualmente adotada no Brasil é baseada na Teoria de 

Custos Marginais e procura alocar os custos de acordo com diferentes níveis de tensão. Como é 

conhecido da teoria marginalista, a aplicação exclusiva do método de alocação não é suficiente 

para garantir um fluxo de caixa adequado às distribuidoras. Isso se deve ao fato de que as 

instalações de distribuição devem ser robustas o suficiente para acomodarem demandas e fluxos 

em períodos de ponta, que não necessariamente ocorrem durante 100% do tempo.  

Em outras palavras, há uma folga de capacidade nas instalações durante a maior parte do 

tempo que não é capturada na alocação de custos. Adicionalmente, existem outros fatores a 

serem considerados como justificativas para essa folga de capacidade do sistema tais como 

restrições de confiabilidade e modularidade dos equipamentos. Dessa maneira, faz-se necessária 

a presença de uma segunda parcela para garantir uma remuneração adequada. 

Com base nessa informação, a metodologia brasileira em vigor estabelece uma tarifa 

binomial (demanda e consumo), suficiente para garantir uma arrecadação adequada. Ela é 

definida basicamente por duas grandes componentes: a Tarifa de Fio (em R$/kW), estabelecida 

com valores diferenciados de acordo com o nível de tensão e cobrada por potência; e a Tarifa de 

Energia (em R$/MWh), estabelecida como um valor único para todos os níveis de tensão e 

cobradas pelo consumo de energia. Mais adiante será visto com detalhes as componentes destas 

tarifas. 

A metodologia do cálculo da TUSD é dividida em 3 etapas [26]: 

1. Determinação da Receita Requerida da Distribuição; 

2. Determinação dos Custos Marginais de Capacidade; 

3. Obtenção das Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição. 
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3.2.1 Receita Requerida da Distribuição 

De acordo com a Resolução ANEEL no 166/2005 [25], define-se Receita Requerida de 

Distribuição como a receita a ser recuperada pela aplicação das TUSD ao mercado de referência 

de energia a demanda.  

Segundo a mesma Resolução, entende-se por Mercado de Referência de Energia o 

mercado composto pela quantidade de energia elétrica faturada para o atendimento a 

consumidores cativos, autoprodutores, outras concessionárias ou permissionárias de distribuição 

de energia elétrica, bem como pela quantidade de energia relativa aos consumidores livres no que 

tange ao uso dos sistemas de distribuição, nos 12 (doze) meses que antecedem a data do 

reajuste em processamento. 

 Já o Mercado de Referência de Demanda é composto pela quantidade de demanda de 

potência faturada para o atendimento a consumidores cativos, consumidores livres, 

autoprodutores, geradores, outras concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia 

elétrica, nos 12 (doze) meses que antecedem a data do reajuste em processamento, não 

considerando a quantidade de demanda faturada por ultrapassagem do valor contratado. 

A Receita Requerida da Distribuição é segregada nas componentes a seguir. 

3.2.1.1 TUSD – Fio A 
 

A TUSD – Fio A é a componente da tarifa de uso dos sistemas de distribuição 

correspondente ao custo do uso de redes de distribuição ou transmissão de terceiros. Ela é 

formada pelo valor dos seguintes itens: 

• Custo relativo ao pagamento da TUSTRB, isto é, ao uso dos sistemas de transmissão de 

energia elétrica pertencentes às instalações da Rede Básica; 

• Custo relativo ao pagamento da TUSTFR, isto é, ao uso dos sistemas de transmissão 

pertencentes às instalações de fronteira com a Rede Básica; 

• Custo com a conexão às instalações da Rede Básica; 

• Custo com o uso da rede de distribuição de outras concessionárias; 

• Perdas elétricas na Rede Básica, referentes ao montante de perdas técnicas e não 

técnicas. 

3.2.1.2 TUSD – Fio B 
 

A TUSD – Fio B é a componente que corresponde ao custo do serviço prestado pela 

própria distribuidora, e será composta pelos seguintes itens: 

• Remuneração dos ativos de distribuição de energia elétrica necessários para a prestação 

do serviço, calculado na revisão tarifária periódica; 

• Quota de reintegração dos ativos em decorrência da depreciação;  

• Custos operacionais estabelecidos na revisão tarifária periódica. 
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3.2.1.3 TUSD – Encargos do Serviço de Distribuição 
 

A componente da tarifa de uso dos sistemas de distribuição, correspondente ao custo dos 

encargos vinculados ao serviço de distribuição de energia elétrica, denominada TUSD – Encargos 

do Serviço de Distribuição, será formada pelo valor dos seguintes itens: 

• Quota da Reserva Global de Reversão - RGR;  

• Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE; 

• Pesquisa e Desenvolvimento – P&D e Eficiência Energética;  

• Contribuição para o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 

 

A RGR – Reserva Global de Reversão – foi instituída pelo Decreto no 41.019 de 1957 com 

o objetivo de prover recursos para indenizar o concessionário pela reversão dos bens e 

instalações do serviço, ao fim da concessão, encampação, expansão e melhoria dos serviços 

públicos de energia. Ela é paga por todas as concessionárias de serviço público de energia e tem 

seus valores homologados pela ANEEL. 

A TFSEE foi instituída pela Lei no 9.427 de 1996 com o objetivo de cobrir os custos 

decorrentes da atividade da ANEEL. Ela é paga por todos concessionários, permissionários ou 

autorizados (incluindo Produtores Independentes de Energia – PIE e autoprodutores) e seu valor 

é fixado anualmente pela ANEEL e pago mensalmente pelos agentes. 

A Lei no 9.991 de 2000 instituiu a obrigatoriedade de investimentos em P&D – Pesquisa e 

Desenvolvimento – e Eficiência Energética por parte das concessionárias, autorizadas e 

permissionárias, em um percentual mínimo de suas receitas. Somente empresas que geram 

energia eólica, solar, biomassa, PCH e cogeração qualificada estão isentas. 

A contribuição para o ONS (ou Taxa ONS) é paga pelos associados do ONS e tem o 

objetivo de complementar o custeio do funcionamento do Operador Nacional do Sistema. Vale 

ressaltar que a maior parte dos recursos deste órgão não vem desta Taxa, e sim recolhidos da 

TUST. 

3.2.1.4 Outras Componentes da TUSD 
 

As demais componentes da TUSD podem ser resumidas na forma a seguir: 

• TUSD – Perdas Técnicas 

• TUSD – Perdas Não Técnicas 

• TUSD – CCC isolados 

• TUSD – CDE 

o TUSD – CDE S/SE/CO  

o TUSD – CDE N/NE 

• TUSD – PROINFA 
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São previstas duas componentes distintas para as perdas: TUSD – Perdas Técnicas e 

TUSD – Perdas Não Técnicas. A primeira se refere às perdas físicas inerentes ao processo de 

distribuição de energia. A segunda, a qualquer tipo de perdas de natureza não técnica: problema 

nos medidores de energia, erro de leitura por parte dos funcionários da distribuidora, furto de 

energia, etc. 

Existem três componentes da TUSD referentes à CCC. O termo CCC refere-se à chamada 

Conta de Consumo de Combustíveis. Essa conta foi instituída pela Lei no 5.899 de 1973, cujo 

objetivo era subsidiar a geração de energia com o uso de combustíveis fósseis.  

Existem duas componentes da TUSD relativos à CDE. O termo CDE significa Conta de 

Desenvolvimento Energético. Ela foi instituída pela Lei no 10.438 de 2002 com duração de 25 

anos. Seu objetivo é promover a competitividade da energia produzida por fonte eólica, PCH, 

biomassa, gás natural e carvão mineral, prover recursos para a universalização do serviço de 

energia elétrica e subsidiar consumidores de baixa renda. 

As componentes relativas ao custo da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE serão 

definidas para as concessionárias de distribuição, conforme a respectiva localização, sendo 

denominadas TUSD – CDES/ SE /CO e TUSD – CDEN/ NE. 

A componente relativa ao custo do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica – PROINFA é denominada TUSD – PROINFA. O PROINFA, Programa de 

Incentivo à Fontes Alternativas, foi instituído pela Lei no 10.438 de 2002, com o objetivo de 

aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos utilizando fontes 

eólica, PCH e biomassa. 

3.2.2 Custos Marginais de Capacidade  

Uma vez determinada a receita requerida de distribuição, devem ser definidas tarifas em 

cada nível de tensão (Demanda e Energia), suficientes para expandir, operar e manter as redes. 

Essas tarifas de uso, além de determinadas por faixa de tensão, deverão possuir valores 

aplicáveis às demandas de potência ativa, para os postos tarifários ponta e fora da ponta, e ao 

consumo mensal de energia elétrica. 

A tarifa de uso dos sistemas de distribuição, no que se refere às componentes Fio B, 
Encargos do Serviço de Distribuição e Perdas Técnicas, será determinada por faixa de 

tensão, com valores aplicáveis às demandas máximas de potência ativa, para os postos tarifários 

ponta e fora da ponta, em R$/kW – Cmg.  

O critério utilizado para a definição destas componentes, fundamenta-se na estrutura 

estabelecida pelos custos marginais de expansão e pela respectiva responsabilidade deste tipo 

de consumidor quanto à expansão da rede. A conjugação destes fatores resulta na definição dos 

custos marginais de capacidade que necessitam das seguintes informações para sua obtenção: 
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• Custos Marginais de Expansão; 

• Diagrama Unifilar Simplificado; 

• Tipologias de Carga e Instalações de Transmissão. 

 

3.2.2.1 Custos Marginais de Expansão 
 

O custo marginal constitui idealmente um parâmetro que procura definir a alocação ótima 

de recurso do ponto de vista da sociedade. Sendo um indicador que confere ao consumidor o 

custo incorrido para supri-lo de maneira justa e eficiente [14]. 

Os Custos Marginais de Expansão podem ser obtidos utilizando-se: 

 

• O Custo Incremental Médio de Longo Prazo (CIMLP), realizado a partir de um estudo de 

planejamento da expansão; 

• A Lei da Quantidade de Obras (LQO), elaborada a partir de dados históricos de 

agregados de obras e consumo. 

 

A diferença básica entre as duas abordagens é que o primeiro tenta estimar os custos 

marginais de expansão através de um plano de investimentos previsto, que depende de 

estimativas de despesas e de demandas. Deste modo, tenta-se “prever” os custos marginais 

associados à previsão de investimentos de expansão do sistema. O segundo, busca determinar 

estes custos através de dados históricos de investimentos, tais como kms de redes construídas, 

quantidade de transformadores instalados, entre outras. Portanto, parte-se do princípio que estes 

custos são determináveis a partir do perfil de investimentos já realizados. 

Seria interessante que os dois métodos produzissem resultados semelhantes, entretanto, 

isto não é regra.  No caso brasileiro onde a reestruturação do setor elétrico mudou a política de 

investimentos das distribuidoras ocorrendo diferenças entre a política do passado e a política 

atual, nem sempre tais custos se assemelham. 

 

Custo Incremental Médio de Longo Prazo (CIMLP) 

 

No cálculo dos CIMLP´s, uma vez selecionado um plano de investimentos em um horizonte 

de planejamento, são estimados os valores anuais de despesas relacionadas com estes 

investimentos. Esta estimativa é obtida determinando o valor anual do investimento previsto em 

um ano, durante a vida útil do equipamento, a uma taxa de remuneração que contemple além das 

despesas de financiamento (DF), as taxas de depreciação dos ativos (DEP) e uma taxa anual de 

despesas operacionais (O&M). Dessa forma, tem-se uma aproximação das despesas totais 

anuais (DTt) a partir dos investimentos propostos. 
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De posse das despesas totais anuais e da evolução do crescimento de carga (neste caso 

considera-se o fluxo passante nas redes que operam determinado nível de tensão), podem-se 

relacionar despesas ao incremento de demanda máxima de energia elétrica (Dmt). O custo 

incremental (CI) pode ser obtido ano a ano, através da relação das despesas sobre o incremento 

de demanda, contudo é de interesse sob o ponto de vista tarifário, que se tenha uma constância 

destes CI(s), assim calcula-se o CIMLP a partir de uma média dos CI(s) dentro do horizonte de 

planejamento considerado, conforme a fórmula (3.1).  
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Onde a taxa “i” utilizada no cálculo do CIMLP é a taxa de remuneração do capital praticada 

em cada empresa. 

Dado que a estrutura tarifária onde se aplica esse método é estratificada por nível de 

tensão, o cálculo dos custos marginais de capacidade a partir dos CIMLP’s está sujeito, em 

alguns casos, a resultados indesejáveis. Nos casos em que o CIMLP de um determinado nível de 

tensão é zero ou negativo, os custos marginais de capacidade resultantes neste nível serão 

baixos. Ao transportar este efeito para as tarifas, haverá um estímulo por parte dos consumidores 

em migrar suas instalações para este nível de tensão. 

Porém, na realidade, a razão pela qual este custo é zero ou negativo deve-se ao fato de a 

empresa não estar mais investindo neste nível de tensão. Por exemplo, uma empresa prefere 

descontinuar a expansão do 34,5 kV, ocasionando um CIMLP para o 34,5 kV de valor nulo. 

Ocorrendo estas situações, tratamentos estatísticos devem ser utilizados visando dar mais 

coerência aos sinais econômicos obtidos. 

 

Lei de Quantidade de Obras (LQO) 

 

As LQO’s são funções que correlacionam valores históricos de agregados de obras com a 

potência instalada (MVA) ou energia elétrica consumida (MWh). As variáveis explicativas podem 

ser tanto a potência instalada quanto o consumo de energia faturado ao longo dos anos, enquanto 

que as variáveis explicadas, ou seja, os agregados de obras podem ser: 

 

• km de rede; 

• Transformadores; 

• “bays” de linha; 
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• “bays” de transformação. 

 

Uma vez determinada a LQO para cada agregado de obra, calcula-se o custo médio de 

desenvolvimento anual, também denominado de custo marginal de expansão. Este custo resulta 

do produto da derivada da LQO pelo custo unitário anualizado do referido agregado. Para 

anualizar o custo unitário dos agregados é utilizado uma taxa que é obtida pela soma de i com as 

taxas de operação e manutenção e de depreciação econômica dos ativos avaliados. 

Considere por exemplo uma função que relacione os kms de linhas de 13,8 kV construídos 

e a potência dos transformadores de 13,8 kV/BT instalados, tal como apresentado na fórmula 

(3.2). 

 

[ ]α)()( tPKtL ×=  (3.2) 

 
Onde: 

L(t): Linhas de distribuição de 13,8 kV construídas [km]; 

P(t): Potência dos transformadores de 13,8 kV/BT [MVA]; 

K e α: Parâmetros obtidos através de regressão;  

 

Derivando-se esta expressão, obtém-se a expressão (3.3): 
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Multiplicando esta derivada definida para um determinado ano, pelo custo unitário do agregado 

neste ano, tem-se o investimento marginal IM(t), dado pela expressão (3.4) :  
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Finalmente, anualizando o IM(t), obtém-se o custo marginal CM(t) no ano considerado: 
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Onde: 

i: Taxa de remuneração do capital praticada em cada empresa  

DEP: Taxas de depreciação dos ativos;  

O&M: Taxa anual de despesas operacionais; 

  

 

Procedimento Adotado pela ANEEL 

 

A ANEEL vem utilizando a metodologia de Custo Incremental Médio de Longo Prazo - 

CIMLP. Todavia, ainda que esse método seja conceitualmente correto e aplicável às 

particularidades de cada empresa de distribuição, o Órgão Regulador estipulou valores típicos a 

serem aplicados a todas as empresas. 

Esses custos padrão por nível de tensão foram obtidos por meio de um tratamento 

estatístico dos custos incrementais médios de longo prazo calculados com base nos 

planejamentos de expansão e no crescimento da carga informados pelas empresas. O 

estabelecimento de custos padronizados para todas as empresas foi estipulado com o objetivo de 

impedir que a tarifa incorpore distorções decorrentes de especificidade das empresas e/ou 

inconsistências nos dados informados pelas mesmas. Isto ocorre devido à assimetria de 

informação entre o agente regulador a as empresas.  

O enfoque não invasivo da regulação econômica de serviços que apresentam 

características de monopólio natural permite minimizar os efeitos negativos de um dos fenômenos 

mais importantes do processo regulatório, presente na interação entre o Regulador e as empresas 

prestadoras: a assimetria de informação. Trata-se de um fenômeno amplamente discutido e 

analisado pelos peritos no tema regulatório e – o que é mais importante – sobre o qual existem 

vários exemplos concretos a respeito dos prejuízos que podem decorrer para os clientes cativos 

do serviço monopolista [27]. 

Conceitualmente, a assimetria de informação se refere ao fato de que o operador do 

serviço regulado é quem gerencia todas as informações (técnicas, operativas, financeiras, 

contábeis, etc) vinculadas com a gestão do serviço. O Regulador, por sua vez, tem um acesso 

parcial e limitado às informações, que lhe são fornecidas, em geral, pela própria empresa 

prestadora. Embora se possa realizar uma auditoria dessa informação, torna-se muito claro e 

evidente que a situação de ambas as partes do processo, no que se refere ao acesso e manejo 

dessa informação, é totalmente assimétrica. Os enfoques regulatórios apoiados na análise de 

informação fornecida pelas empresas prestadoras potencializam os efeitos negativos dessa 

situação assimétrica e se desenvolvem, em geral, em condições prejudiciais para o Regulador e, 

conseqüentemente, para os clientes do serviço cujos direitos ele deve proteger. 

Por outro lado, a assimetria de informação “polui” a relação entre os agentes do processo 

regulatório. O Regulador, consciente da existência dessa condição, pode adotar uma atitude 
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preventiva ou de suspeita, que pode se refletir no uso excessivo e até contraproducente do 

recurso das auditorias da gestão empresarial. É óbvio que isso não contribui para criar um 

ambiente favorável entre as partes e, o que é mais grave, constitui um desvio do Regulador em 

relação ao que devem ser suas funções. Em suma, regulação econômica é um conceito 

completamente diferente de fiscalização, controle e auditoria. 

O quadro abaixo mostra os valores de custos marginais padrão por nível de tensão, 

utilizados pela ANEEL no cálculo das TUSD durante o primeiro ciclo tarifário (2003 a 2006) [28]. 

 

 
 

Tabela 3.1 – Custos Incrementais Padrão 
 

A opção pela não adoção da Lei de Quantidade de Obras (LQO) para a determinação dos 

custos marginais de expansão tem como justificativa o fato de que muitas vezes os custos 

históricos não representam necessariamente os custos dos investimentos futuros. Desta maneira, 

haveria sempre a possibilidade em se incorrer num risco moral de repasse de custos históricos 

“errados”, o que poderia levar a sinais incorretos de expansão para o sistema. 

 

3.2.2.2 Diagrama Unifilar Simplificado 
 

A proporção de fluxo é calculada com base no diagrama unifilar simplificado do fluxo de 

potência no sistema elétrico, no momento de carga máxima do sistema. Sua consideração é de 

grande impacto no custo marginal de capacidade, pois a solicitação de 1 kW em um subgrupo 

tarifário k não significa a passagem de 1 kW em todos os subgrupos a montante do subgrupo k. A 

seguir é apresentado um diagrama unifilar típico [28]. 
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Figura 3.1 – Diagrama Unifilar Padrão 
 

A análise do diagrama acima deve ser feita dos níveis de tensão superiores em direção aos 

níveis inferiores. A Figura 3.1 indica que no nível A1 (230 kV) são injetados 3.985 MW, sendo esta 

potência totalmente transformada para o nível de tensão A2 (138 kV). Não há consumo no nível 

A1. No nível A2, há um total de geração de 780 MW que somado à energia proveniente de A1, 

totaliza um montante de 4.765 MW de potência injetada neste nível. Deste total, 1.307,1 MW são 

para atender os consumidores conectados à este nível. O restante da energia irá fluir para os 

níveis de tensão A3a (34,5 kV) e A4 (13,8 kV), com os montantes de 428,8 MW e 3029,3 MW 

respectivamente.  

Fazendo um balanço de energia, pode ser observado que o total da potência injetada 

(geração + vinda de níveis superiores) é igual à potência entregue (demanda do nível + entregue 

à níveis inferiores), de valor igual a 4.765 MW. 

A mesma análise é feita para os demais itens até se alcançar o nível de Baixa Tensão. Vale 

destacar que as perdas técnicas e comerciais não estão representadas neste diagrama unifilar. 

 

3.2.2.3 Tipologia de Cargas 
 

A inviabilidade prática da construção de tarifas a partir da análise do comportamento 

individual da curva de carga dos consumidores e das instalações de transformação de tensão 

torna necessária a definição de um número conveniente de curvas de carga típicas. Estas curvas 

de carga devem representar a totalidade dos consumidores e das instalações de transformação 

de tensão da concessionária. 

Para obtenção das tipologias das cargas e das transformações, primeiramente é necessário 

identificar as curvas características. Para isso é realizado o levantamento das curvas de carga e 

transformação a partir de uma amostra representativa da área de concessão, de modo que estas 

curvas representem o comportamento típico dos consumidores e das transformações da amostra. 
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Numa segunda etapa, é necessário realizar a agregação das curvas características. Como 

as curvas características representam o universo de consumidores ou transformação é necessário 

que sejam identificados os clientes-tipos e as redes-tipos, para isso podem ser utilizadas técnicas 

de agrupamento estatístico a exemplo da metodologia Cluster Analysis. Tais técnicas visam 

desmembrar um conjunto de curvas características em subconjuntos de tal forma que as curvas 

de um mesmo subconjunto apresentem alta similaridade e curvas de subconjuntos diferentes 

apresentem pouca semelhança. Após o desmembramento, cada subconjunto será representado 

por uma curva típica ou tipologia. 

Por último, as tipologias das cargas são ajustadas ao mercado anual do subgrupo tarifário, 

classe ou faixa de consumo que eles representam. Do mesmo modo, as tipologias das redes são 

ajustadas ao consumo anual das transformações que elas representam. A seguir, são 

apresentados curvas de cargas típicas para diferentes grupos de tensão [26]. 

 

 
 

Figura 3.2 – Curva de carga ajustada ao mercado do ano teste para o Subgrupo A3a 
 

 
 

Figura 3.3 – Curva de carga já ajustada ao mercado do ano teste para o subgrupo BT 
 
 

3.2.2.4 Cálculo dos Custos Marginais de Capacidade 
 

De posse dos custos marginais expansão por nível de tensão, da proporção de fluxo obtida 

do diagrama de fluxo de carga na situação de carga máxima e das tipologias de carga e rede, 

calcula-se os custos marginais de capacidade . 
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O custo marginal de capacidade, também denominado tarifa de referência de demanda, 

reflete a contribuição do cliente-tipo na formação da demanda máxima da rede. Estes custos são 

calculados para os postos tarifários definidos em cada concessionária da seguinte maneira: 

• Posto tarifário ponta: 3 (três) horas consecutivas definidas em função dos horários de 

maior ou menor carregamento do sistema (determinando para cada distribuidora); 

• Posto tarifário fora de ponta: 21 (vinte e uma) horas não compreendidas no intervalo de 

tempo do posto tarifário ponta. 

 

O cálculo dos Custos Marginais de Capacidade é feito através de um software desenvolvido 

pelo Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – CEPEL – denominado TARDIST. Na Tabela 3.2 

um exemplo de custos marginais de capacidade calculados por esse programa [29]. 

 

 

Tabela 3.2 – Custos Marginais de Capacidade 
 

No intuito de manter nas relações entre as tarifas de uso de ponta e fora de ponta àquelas 

relações existentes nas atuais tarifas de fornecimento do grupamento tarifário horosazonal azul, 

um ajuste nos custos marginais de capacidade é realizado. Este ajuste muda a relação dos custos 

de capacidade dos postos tarifários, mantendo, no entanto, a receita teórica inalterada em cada 

nível de tensão (cabe ressaltar que a receita teórica é obtida pela aplicação dos custos marginais 

de capacidades, antes do ajuste, ao mercado de demanda das tipologias de carga).  

As relações P/FP para os Custos Marginais de Capacidade da distribuidora apresentada na 

Tabela 3.2 são apresentadas na quadro da Tabela 3.3 [29]. 

 

 
 

Tabela 3.3 – Custos Marginais de Capacidade Ajustados P/FP 
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Vale destacar que cada distribuidora possui custos marginais de capacidade e relações 

P/FP diferentes, isto é, estes valores não são únicos para todas as distribuidoras.  

Para exemplificar como é feito este ajuste, considere as tarifas do nível de tensão A4 

apresentadas na Tabela 3.2: R$ 28,56 /kW para Fora da Ponta e R$ 39,28 /kW para Ponta. 

Suponha uma demanda de 7.015 kW para o período fora da ponta e 4.875 kW para demanda de 

ponta. A aplicação destas tarifas a estas demandas gera uma receita total de R$ 391.800 (28,56 x 

7.015 + 39,28 x 4.875).  

A fim de manter a proporção da atual estrutura tarifária para o nível de tensão A4 (relação 

de 3,00 para 1), sem alterar o total da receita recuperada para este nível, ajusta-se as tarifas de 

ponta e fora da ponta através da solução de um sistema linear simples, onde as demandas, a 

receita a ser recuperada e a relação entre as tarifas de ponta e fora da ponta são conhecidas. A 

seguir, o sistema que fornece as tarifas ajustadas. 

 

00,3

800.391875.4015.7

1

2

21

=

=×+×

T
T

TT
 (3.5) 

 
Onde: 

T1: Tarifa fora da ponta ajustada 

T2: Tarifa de ponta ajustada 

 

A solução deste sistema resulta nas novas tarifas: R$ 18,11/kW para o período fora da 

ponta e R$ 54,32 /kW para o período de ponta, tal como apresentado na Tabela 3.3. 

 

3.2.3 Cálculo das Componentes da TUSD 

 

Como visto anteriormente as tarifas de uso dos sistemas de distribuição são determinadas 

por faixa de tensão, com valores aplicáveis às demandas de potência ativa, para os postos 

tarifários ponta e fora da ponta, e ao consumo mensal de energia elétrica. Estas tarifas são 

calculadas de forma que, quando aplicadas ao mercado de referência de demanda e energia, 

permitam a recuperação da receita requerida de distribuição. 

As tarifas de uso dos sistemas de distribuição, no que se refere às componentes Fio B, 

são definidas a partir da aplicação de um segundo fator de ajuste aos Custos Marginais de 

Capacidade. Esse fator de ajuste corresponde a um valor único que é aplicado a todos os Custos 

Marginais de Capacidade de modo que a receita, obtida pelo produto do mercado de referência 
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de demanda (kW) e os Custos Marginais de Capacidade (R$/kW) ajustados, seja igual à Receita 

de Distribuição da componente Fio B a ser recuperada. 

A aplicação pode ser resumida na seguinte expressão: 

 

CMCFTUSD ajusteFioB ×=  (3.6) 

∑∑ ×
=

v p
vpvp

FioB
ajuste CMCD

RRD
F  (3.7) 

 
Onde: 

CMC:  Custo Marginal de Capacidade calculado 

CMCvp:  Custo Marginal de Capacidade ajustado 

Dvp:  Demanda máxima no nível de tensão v e patamar p 

RRDFioB: Receita Requerida de Distribuição – Componente Fio B 

 

O diagrama a seguir apresenta o procedimento geral de cálculo da TUSD Fio B conforme 

descrito neste item. Vale ressaltar que sua aplicação se estende para as componentes Encargos 

do Serviço de Distribuição e Perdas Técnicas [25]. 

 

 
 

Figura 3.4 – Diagrama de Cálculo da TUSD Fio 
 

O mesmo procedimento é feito para a obtenção da tarifa de uso dos sistemas de 

distribuição, no que se refere às componentes Encargos do Serviço de Distribuição e Perdas 
Técnicas. 

Receita de 
Distribuição 

Componente Fio B 
(R$) 

Fator de Ajuste nas 
Tarifas 

TUSD FIO B

Curvas de Carga 

Diagrama Unifilar 

Custos Marginais de 
Expansão (R$ / kW 
por nível de tensão) 

TARDIST 

Custos Marginais de  
Capacidade (R$/kW 
por nível de tensão e 

patamar de carga) 

Mercado de 
Referência da 

Demanda (MW) 
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Somente o item Contribuição ONS na componente Encargos do Serviço de Distribuição não 

é calculada desta forma. Ele tem a forma de “selo”, sendo obtido pela razão entre o custo anual e 

o Mercado de Referência da Demanda da concessionária. 

As tarifas de uso dos sistemas de distribuição, no que se refere aos itens formadores da 

componente Fio A, são estabelecidas de forma mais simples. A componente Fio A terá valores 

idênticos para todas as faixas de tensão e é cobrada na forma de “selo”, em R$/kW [25].  

Os valores referentes ao pagamento da TUSTRB e TUSTFR serão obtidos dividindo estes 

valores pelo Mercado de Referência de Demanda do horário de ponta, obtendo-se as tarifas em 

R$/kW.  

Os valores referentes à conexão a Rede Básica e uso da rede de distribuição de outras 

concessionárias serão obtidos dividindo estes valores pelo Mercado de Referência de Demanda 

do horário de ponta e fora da ponta, obtendo-se as tarifas em R$/kW.  

O valor da Perda na Rede Básica é obtido aplicando-se o percentual desta perda ao 

montante, em MWh, relativo às perdas técnicas e não técnicas da distribuição. Multiplica-se o 

resultado então pelo custo médio ponderado de aquisição de energia da concessionária de 

distribuição. O valor resultante da operação é dividido pelo mercado de referência de demanda 

dos horários da ponta e fora da ponta, obtendo-se as respectivas tarifas em R$/kW. 

As Outras Componentes da TUSD são calculadas geralmente como a razão de um custo 

total em R$ (Como o custo definido no Plano Anual de Combustíveis para a CCC, por exemplo) 

pelo mercado de energia em MWh, exceto no caso de Perdas Não Técnicas onde há um termo 

em R$/kW.  

A Figura 3.5 mostra esquematicamente quais são as componentes da TUSD estabelecidas 

pela Resolução ANEEL no 166/2005. Nela também está representada a Tarifa de Energia – TE – 

que compõe, juntamente com a TUSD, a estrutura tarifária de qualquer distribuidora [25]. 

Contudo, seu aprofundamento não é relevante para este trabalho. 
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Figura 3.5 – Configuração das componentes da TUST e TE 
 

3.2.4 TUSD Aplicada a Unidades Geradoras 

A Resolução ANEEL no 166/2005 não estabelece nenhuma alteração em relação à 

Resolução no 152/2003 no tocante ao cálculo da TUSD aplicada a unidades geradores 

conectadas em redes de distribuição – a TUSDg.  

Segundo o Art. 22 da Resolução 166/2005, para a concessionária de distribuição que opera 

em níveis de tensão acima de 34,5 kV, a TUSDg corresponderá ao menor valor da tarifa 

resultante da aplicação dos cálculos das componentes Fio A, Fio B, Encargos do Serviço de 

Distribuição e Perdas Técnicas. Seu valor é constante para todos os níveis de tensão e é dado 

em R$/kW.  

Geralmente, este menor valor de tarifa obtido é referente ao Nível de Tensão A2 (138 kV), 

para o período Fora da Ponta. Em resumo, o valor que for obtido para A2 Fora da Ponta é 

aplicado como TUSDg para os demais níveis de tensão da distribuição e para os dois período 

tarifários (Ponta e Fora da Ponta).     

Além disso, é enunciado que para concessionária de distribuição que só opera em níveis de 

tensão igual ou inferior a 34,5 kV, a TUSDg será estabelecida com base em valores médios 

regionais [25]. 



28 

3.3 Experiência Internacional Sobre a TUSD 

As metodologias de Tarifas de Uso de Sistema de Distribuição desenvolvidas, em geral, 

têm um enfoque na alocação de custos entres os consumidores de energia, apresentando 

dificuldades para a adaptação das mesmas para geradores. Na época das privatizações e das 

reformas do setor elétrico, considerando-se o beneficio dos geradores se instalarem em níveis 

mais baixos de tensão, a maioria dos países adotou soluções empíricas e simples para resolver 

essa questão, em geral associadas à não tarifação de geradores por uso de rede de distribuição. 

Dessa maneira, geradores conectados em sistema de distribuição seriam responsáveis apenas 

pelos encargos de conexão à rede [30] [31] [32] [33]. 

Essa negligência com relação ao tema pode ser justificada pela pouca presença de 

pequenas centrais geradoras no sistema. Entretanto, essa ótica tem mudado um pouco. A 

presença de pequenas centrais geradoras e de geração distribuída tem se tornado cada vez mais 

importante nos sistemas, sobretudo com os incentivos e estímulos à implantação de usinas 

“ambientalmente corretas”, tais como usinas eólicas, PCHs, Biomassa, entre outras. Dessa 

maneira, a abordagem de temas referentes à alocação de custos de distribuição para geradores 

pode ser considerada um assunto relativamente novo, com poucas implicações práticas em nível 

mundial e, ao mesmo tempo, de fundamental importância. 

3.3.1 Algumas Questões Relevantes 

Atualmente, a maioria das empresas de distribuição de energia adota metodologias de 

alocação de custos por uso da rede baseadas na Teoria de Custos Marginais de Longo Prazo, 

que procura alocar esses custos com base na expansão marginal da rede de distribuição. Dessa 

maneira, são definidos custos para cada nível de tensão considerando-se situações de máxima 

demanda, que são as situações onde a rede elétrica é mais exigida. 

Apesar da essência baseada na teoria marginalista, existem particularidades referentes, 

principalmente, à definição de “clusters” de consumidores e regiões com o mesmo perfil em 

diferentes métodos abordados. Dessa maneira, levantam-se questões com maior ou menor 

detalhe em aspectos tais como regiões semelhantes (ex: Rural, Urbana, Urbana Alta Densidade, 

etc.) e perfil de consumidores semelhantes, curvas de carga, distância elétrica, entre outros. 

Entretanto, na prática, a teoria marginalista torna-se insuficiente para remunerar todos os 

custos da empresa de distribuição, fazendo-se necessária a presença de técnicas, como por 

exemplo, de tarifas binomiais (demanda e consumo de energia) adotada no Brasil. Uma outra 

solução sugerida é a adoção de parcelas aditivas (postage stamp) ou multiplicativas, de maneira 

que os custos remunerados sejam adequados. 

O principal aspecto a ser discutido com relação às Tarifas de Uso do Sistema de 

Distribuição para geradores está relacionado à seguinte questão: até que ponto um gerador 

conectado à rede de distribuição é um benefício para o sistema, pois evita a necessidade de 

reforços em níveis maiores de tensão, ou é um usuário da mesma e deve ter uma alocação 

adequada por uso da rede elétrica. 
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Essa questão deve ser estendida para uma resposta adequada, que leve a uma expansão 

ótima do sistema. Em outras palavras, os benefícios a instalações de novos geradores na rede 

distribuição devem ser tais que justifiquem a redução de reforços da distribuidora. Ou seja, deve 

ficar claro que os custos de um novo gerador são menores que a alternativa de expansão do 

sistema de distribuição. Um desvio dessa sinalização ótima pode ocasionar benefícios cruzados e 

a estímulos inadequados para a expansão do sistema. 

Além do aspecto de reforços do sistema, a análise de tarifas para geradores deve 

considerar outros pontos, como por exemplo, os benefícios associados às perdas elétricas. De 

maneira semelhante à alocação de perdas na transmissão (Fatores de Perda), deve ser adotada 

uma abordagem que identifique as perdas ou benefícios causados pelos agentes. Essa questão 

se torna muito mais importante no segmento da distribuição, uma vez que o montante de perdas 

elétricas é consideravelmente maior. 

3.3.2 Definição de Fronteira 

Em nível mundial, o primeiro aspecto a ser considerado na questão de tarifas de 

distribuição é a definição das fronteiras entre transmissão, sub-transmissão e distribuição e como 

os encargos por uso de rede são tratados em cada um desses sub-grupos.  

No Brasil, essa definição é feita com base nos níveis de tensão. A rede de transmissão, 

também conhecida como Rede Básica, compreende todos os circuitos e transformadores com 

tensões maiores ou iguais a 230 kV, isto é, 230 kV, 345 kV, 440 kV, 500 kV e 750 kV. 

Transformadores com o primário em tensões maiores ou iguais a 230 kV e secundários em 

tensões inferiores a 230 kV são tratado como instalações de Fronteira e instalações em níveis 

inferiores a 230 kV são consideradas como distribuição. 

Há ainda uma herança da época das reformas do setor elétrico, conhecida como Demais 

Instalações de Transmissão. Essas instalações compreendem circuitos classificados como Rede 

de Distribuição que, no entanto, os ativos pertencem a empresas exclusivas de transmissão. 

Dessa maneira, esses circuitos são remunerados através de custos de conexão que as empresas 

distribuidoras pagam às empresas transmissoras. 

Em muitos países a classificação dos sistemas de transmissão ou sub-transmissão alcança 

níveis de tensão menores que no Brasil. Em outras palavras, uma parte das instalações que no 

Brasil é tratada como distribuição, poderia ser considerada como transmissão em outros. A seguir 

são apresentados alguns exemplos. 

3.3.2.1 Argentina 

Na Argentina as redes elétricas são classificadas em Transporte de Alta Tensão, 

Transporte por Distribuição Troncal e Distribuição. Para a alocação dos custos das instalações em 

Alta Tensão, que compreendem os equipamentos em 500 kV mais uma rede em 230 kV no litoral, 

e as instalações do sistema de Distribuição Troncal, que englobam tensões entre 400 kV e 132 
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kV, se utiliza metodologias de alocação de custos de transmissão, com tarifas distintas para cada 

nó do sistema. 

3.3.2.2 Panamá 

No Panamá, a definição de sistema de transmissão engloba todos os circuitos com tensões 

maiores ou iguais a 115 kV. 

3.3.2.3 Peru 

No Peru, a definição está mais relacionada ao sentido de fluxo dos circuitos do que tensão 

propriamente dita. Dessa maneira, os circuitos que não têm um sentido definido do fluxo de 

potência são classificados como Sistema Principal de Transmissão (SPT), que engloba circuitos 

de 230 kV e 138 kV. Por outro lado, os sistemas radiais com definição clara do sentido do fluxo de 

potência, que conectam ou geradores ou consumidores ao SPT, são classificados como Sistema 

Secundário de Transmissão (SST). No SST, os circuitos atingem tensões desde 138 kV até 50 kV 

e a alocação dos custos é feita com base no uso dos mesmos: em circuitos cujo sentido do fluxo é 

em direção ao SPT (sistema exportador de energia) os geradores são responsáveis pelos 

encargos e em circuitos cujos sentidos de fluxo são opostos (sistema importador de energia) os 

consumidores são os responsáveis pelos custos. 

É importante ressaltar que o sistema de transmissão Peruano está passando por uma 

reestruturação. A proposta a ser adotada é a definição de um único sistema de transmissão, 

englobando tanto o SPT quanto SST, com alocação de custos com base no método de 

participações médias, a ser abordado mais adiante. 

3.3.2.4 Chile 

No Chile, o sistema de transmissão possui uma divisão semelhante ao Peruano. As linhas 

com tensão igual a 154 kV, 220 kV e 500 kV são classificadas como Sistema Troncal. As linhas 

que não têm um sentido de fluxo de potência definido são conhecidas como Áreas de Influências 

Comuns (AIC), com um método de alocação de custos semelhante ao adotado na Argentina e em 

diversos outros países. Os custos do Sistema Troncal não pertencente às Áreas de Influências 

Comuns (NO-AIC) são alocados de acordo com os usuários dos mesmos, de maneira semelhante 

ao sistema adotado no Peru para o SST. 

As instalações com tensões entre 154 kV e 23 kV são conhecidas como Sistema de Sub-

transmissão, cujos custos são alocados por uso de maneira semelhante ao sistema NO-AIC. 

As instalações com tensões menores ou iguais a 23 kV são classificadas como Distribuição 

e tem tarifas iguais, definidas por nível de tensão. É importante ressaltar que geradores não 

pagam tarifas de uso da rede distribuição. 
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3.3.3 Considerações Finais 

Como pôde ser visto, a fronteira entre a transmissão e distribuição é uma questão 

importante quando o assunto é alocação do uso da rede. Contudo, em linhas gerais, a abordagem 

pode ser dividida em dois grupos: 

 

• Níveis de Tensão superiores a 25 kV, onde as Tarifas de Uso são calculadas através de 

métodos mundialmente conhecidos de alocação de custos de transmissão. 

• Níveis de Tensão inferiores a 25 kV (Redes de Média e Baixa Tensão), onde não há 

cobrança de Tarifas de Uso ou seu valor é fixo por nível de tensão. 

 

Essa classificação também é válida em relação às unidades geradoras. Quando 

conectados a redes em níveis de tensão superiores, possuem uma TUSD calculada através de 

métodos locacionais. O problema reside quando conectadas em redes MT ou BT. 

O cálculo de tarifas de uso de sistemas de distribuição para geradores conectados em 

redes de média ou baixa tensão (MT), tem sido negligenciado em nível internacional. Dessa 

maneira, muitos países adotam medidas simples, como por exemplo, tarifa por uso do sistema 

nula para geradores. Panamá, Reino Unido, Espanha e Chile são alguns exemplos de países que 

adotam esse tipo de medida. 

Um tratamento com maior rigor técnico na questão tem sido tema de discussão bastante 

recente e pouco explorado em nível internacional. Como exemplo, pode-se citar o Reino Unido, 

através do Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM), seu órgão regulador, que 

recentemente têm procurado rever aspectos regulatórios, discutir o tema e propor novas 

metodologias [31] [32]. 
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4 METODOLOGIAS PARA REDES DE SUBTRANSMISSÃO 

Agora será destacado em mais detalhes os métodos de alocação de custos de transmissão 

citados no capítulo anterior. Mais adiante, será visto como foi realizada a primeira parte do 

trabalho, onde foi analisada a rede de subtransmissão da distribuidora Light. Serão relacionadas 

as informações necessárias para entrada no modelo, as premissas adotadas, os procedimentos 

realizados e os resultados e conclusões obtidos. 

4.1 Metodologia Nodal (Custos Marginais de Longo Prazo) 

Basicamente, a tarifa CMLP, ou Nodal, procura refletir a variação do custo de expansão da 

rede de transmissão necessária para atender a um aumento marginal na capacidade de geração 

ou demanda de cada barra, isto é, o custo marginal de longo prazo do sistema [34] [35] [36]. 

A metodologia Nodal não recupera a totalidade dos custos da rede de transmissão, 

fazendo-se necessária a presença de uma parcela complementar. Assim sendo, a tarifa total TB é 

dada pela soma das seguintes parcelas: 

 

a) Tarifa Locacional: πB ($/MW) 

b) Parcela de Ajuste: πajuste ($/MW) 

 
TB = πB + πajuste ($/MW)  (4.1) 

 

4.1.1 Parcela Locacional 

Baseia-se em fatores de sensibilidade dos fluxos nas linhas em função de uma potência 

incremental injetada na barra. Esses fatores são obtidos através da modelagem do Fluxo de 

Potência Linearizado e constituem a chamada Matriz de Sensibilidade β.  

Os encargos resultam proporcionais ao fluxo incremental que cada agente produz em cada 

elemento da rede e ao custo unitário do elemento expresso por unidade de capacidade nominal 

de transporte.  

Uma vez determinado um estado operativo (de referência) caracterizado pelos fluxos de 

potência em cada elemento do sistema, os agentes que produzem fluxos incrementais com o 

mesmo sentido que o fluxo de referência deverão assumir encargos por uso enquanto que os que 

produzem fluxos incrementais no sentido oposto (contra fluxo) ao de referência recebem créditos 

por uso desse determinado componente da rede. 

A tarifa locacional πB para cada barra B do sistema é calculada como: 

 

∑
=

×=
NL

L
LLBB C

1
βπ  ($/MW)  (4.2) 
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Onde: 

B

L
LB I

F
∂
∂

=β  = sensibilidade do fluxo no elemento L em relação à injeção na barra B  

(-1 < βLB < +1); 

L

L
L Capacidade

CustoC =  = custo unitário do elemento L ($/MW) 

FL = Fluxo no elemento L, linha ou transformador, em MW; 

IB = Injeção de potência na barra B, em MW, sendo as cargas tratadas como injeções negativas; 

CustoL = Custo de reposição do elemento L, em $, em base anual, calculado a partir do custo total 

de reposição do elemento; 

CapacidadeL = Capacidade de transmissão do elemento L, em MW. 

 

Para efeitos de cálculos dos fluxos incrementais seleciona-se uma barra de referência 

virtual, onde se compensam esses fluxos, de maneira a atribuir os custos de transmissão entre 

geradores e consumidores numa proporção estabelecida. Essa proporção, definida de forma 

arbitrária, é um ponto bastante discutido em diversos países. Como exemplo, pode-se citar que na 

Colômbia é adotada uma proporção de 80% para geradores e 20% para consumidores, no 

Panamá essa proporção é de 70% e 30 % respectivamente e no Brasil é de 50% 50%. Isso que 

dizer que no Brasil, por exemplo, a soma total dos encargos de transmissão de geradores é igual 

à soma dos encargos de consumidores. Por outro lado, em países como a Colômbia, dado que os 

encargos de geração representam 80% dos custos de transmissão, a localização do ponto de 

conexão dos geradores se torna mais importante. Em contrapartida há uma menor sinalização 

locacional para os consumidores. 

Os fatores de sensibilidade dependem apenas da topologia da rede e do sentido do fluxo 

dominante em cada elemento da mesma. Portanto, em sistemas em que o sentido do fluxo nas 

linhas é bem definido, as tarifas nodais independem dos despachos das usinas e das condições 

de demanda considerados. Essa situação é típica de países essencialmente térmicos, onde os 

despachos diários têm pouca variação. Entretanto, em países com forte predominância hídrica 

como o Brasil, as condições hidrológicas podem levar a diferentes “despachos ótimos” conforme a 

disponibilidade de água. 

4.1.2 Parcela Ajuste 

A metodologia anterior não recupera a totalidade dos custos de transporte, uma vez que o 

valor calculado é sempre menor ou igual ao valor “real” da rede. Isto se deve ao fato de que os 

fluxos estabelecidos pelo despacho de referência são sempre menores ou iguais à capacidade 

nominal dos circuitos. 
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Por tal motivo se adiciona uma parcela de ajuste, também conhecida como “parcela selo” 

(Postage Stamp), que é aplicada igualmente a todos os agentes de maneira a recuperar os 

encargos necessários para a remuneração da rede de transmissão . 
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Onde: 

RA = Receita Anual a ser recuperada para remuneração da rede ($) 

NB = total de barras 

πb = tarifa locacional na barra b ($ / MW) 

gb = geração na barra b (MW) 

db = demanda na barra b (MW) 

4.2 Metodologia Aplicada no Brasil (Variante da Metodologia Nodal) 

A metodologia atualmente aplicada no Brasil é baseada em Custos Marginais de Longo 

Prazo, tratando-se, portanto, de uma variante do método Nodal com algumas particularidades 

[37].  

As principais mudanças com relação à metodologia Nodal são as seguintes: 

 

a) Parcela Locacional 

 

As tarifas locacionais, calculadas de acordo com a fórmula (4.4), são multiplicadas por um 

fator FpondL que depende do carregamento dos circuitos: 
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O fator de ponderação FpondL vale 0 (zero) se o fluxo de potência no elemento de 

transmissão L estiver abaixo de um porcentual mínimo da sua capacidade e vale 1  (um) se 

estiver acima do limite máximo informado. Se o fluxo estiver entre o mínimo e o máximo, há uma 

interpolação linear e o fator de ponderação FpondL resultará entre zero e um, de acordo com a 

Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Fator de Ponderação 

 

Atualmente, para o cálculo das tarifas em redes de transmissão, devem ser considerados os 

seguintes parâmetros associados ao fator de ponderação dos fluxos: 

 

• Fluxo Mínimo = 0%, Fluxo Máximo = 100% da capacidade da linha; 

 

Uma das aplicações visualizadas para o fator FpondL é o tratamento diferenciado das linhas 

com baixo carregamento ou linhas de otimização energética, de interligação entre bacias ou 

regiões (por Ex., interligação Norte-Sul), nas quais o sentido dos fluxos é variável em função da 

hidrologia. Para esses tipos de linhas deseja-se que não haja qualquer sinalização locacional pelo 

seu uso, deixando que sua contribuição para a cobertura da receita autorizada seja feita pela 

parcela de ajuste da tarifa. Nesses casos, elevando-se o valor do limite mínimo adequadamente, 

as linhas com baixos fluxos ficarão fora do cálculo da parcela locacional da tarifa. 

 

 
b) Parcela de Ajuste 

 

A parcela de Ajuste é calculada de forma diferente, apresentando valores distintos para 

geradores e consumidores. 

 

Ajuste Geradores 
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Onde: 

RAGer = Montante da Receita Anual de Transmissão a ser atribuída aos geradores (50% da receita 

total); 

πb = Tarifa Locacional, em $ / MW na barra b; 

Gb = Capacidade instalada de geração na barra b; 

NB = total de barras. 
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Ajuste Consumidores 

 

De forma análoga, a parcela de ajuste para os consumidores é calculada como: 
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Onde: 

RADem = Montante da Receita Anual de Transmissão a ser atribuída aos consumidores (50% da 

receita total); 

πb = Tarifa Locacional, em $ / MW na barra b; 

Db = Capacidade instalada de geração na barra b; 

NB = total de barras. 

 
c) Despacho de Referência 

 
Para o estabelecimento das tarifas do uso do sistema de transmissão, a metodologia 

considera um despacho único, denominado “despacho proporcional” que é efetuado dentro de 

cada submercado do sistema interligado (Sudeste, Sul, Nordeste e Norte) de acordo com os 

seguintes critérios: 

 

i. O despacho de cada usina é calculado proporcionalmente à sua potência disponível de 

forma que a soma dos despachos das usinas de um submercado atenda à demanda e às 

perdas deste submercado. 

ii. O limite superior de geração das usinas não pode ser superior à potência máxima 

disponível informada pelos geradores; 

iii. Na ocorrência de déficit em algum submercado, ou seja, no caso de a soma das 

potências disponíveis de todos os seus geradores ser inferior ao seu total de cargas mais 

perdas, então se torna necessário que este déficit seja suprido por outros submercados 

vizinhos que possuam folga suficiente. Nestes casos são escolhidos, dentre os 

submercados vizinhos, aqueles com maior folga, até que todo o déficit seja atendido. 
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4.3 Metodologia Extent of Use 

A metodologia Extent of Use procura alocar os custos de transmissão com base na 

utilização percentual dos circuitos por cada agente. Dessa maneira, os encargos resultam 

proporcionais ao fluxo incremental que cada agente produz em cada circuito e aos custos 

unitários desses circuitos, expressos em $/MW [34] [38] [39].  

As tarifas são calculadas de maneira semelhante à metodologia Nodal, com base num 

estado operativo da rede (despacho de referência) e nos fluxos incrementais de cada agente. No 

entanto, não há créditos por transmissão. Dessa maneira, as injeções de potência em sentido 

oposto ao fluxo definido no despacho de referência, que acarretariam em tarifas negativas 

(créditos) pela metodologia Nodal, implicam em tarifas nulas.  

Além disso, para os cálculos dos fatores de sensibilidade βLB é necessário o 

estabelecimento a priori de uma barra de referência. 

A utilização U de cada circuito k por cada agente j é calculada como: 

 
         { } )ou (   ,0 jjkjkj gdMAXU ×= β                 (MW) (4.7) 

  
Onde: 

βkj = coeficiente de sensibilidade do fluxo no circuito k com relação a uma injeção de potência na 

barra j; 

dj = demanda na barra j em MW; 

gj = geração na barra j em MW; 

 

O fator de utilização φ do circuito k pelo agente j é calculado como: 
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Finalmente, as tarifas πB de cada agente são obtidas como: 

∑
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Onde: 

I = injeção de potência (geração ou demanda) do agente j em MW; 

Ck =  custo unitário do elemento k em ($/MW) 

 

De maneira semelhante à metodologia Nodal, também é necessária a presença de uma 

parcela de ajuste complementar do tipo “selo” para recuperar todos os custos da rede. 
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4.4 Metodologia de Participações Médias 

Este item apresenta o método de Participações Médias que procura identificar os 

“caminhos” por onde se distribuem os fluxos de potência na rede de transmissão. Este método 

emprega técnicas genéricas para a solução do problema de transporte e, de acordo com a 

topologia e a distribuição dos fluxos na rede, atribui custos pela utilização dos recursos 

disponíveis [40]. 

O objetivo principal do método de Participações Médias é determinar a responsabilidade 

percentual, referida como “participação”, de cada gerador e demanda no fluxo de cada uma das 

linhas de transmissão do sistema elétrico. 

Determinadas as participações, as tarifas nodais de transmissão podem ser facilmente 

calculadas ponderando-se os custos de cada um dos elementos do sistema, em geral circuitos, e 

atribuindo-os ao conjunto de geradores de cada barra. O mesmo procedimento é aplicado à 

demanda, também responsável pelo pagamento de uma determinada parcela dos custos de 

utilização do sistema. 

A idéia principal da metodologia está baseada no princípio da proporcionalidade assumindo 

que todas as barras da rede atuam como “misturadores” perfeitos dos fluxos injetados. Desta 

maneira é impossível distinguir exatamente a origem e o destino de um determinado elétron. Este 

princípio é ilustrado na Figura 4.2. Neste exemplo existem quatro linhas conectadas à barra i, 

duas nas quais os fluxos incidem e duas nas quais os fluxos divergem da barra. 

A potência incidente na barra i é: 

 

Pi = 40 + 60 = 100 MW 

 

dos quais, 40% chegam através da linha j – i e 60% da linha k – i. 

 
Figura 4.2 – Princípio da Proporcionalidade 

 
Neste caso, a potência divergente na barra i é igual à incidente, isto é: 

 

Pd = 70 + 30 = 100 MW 

 

Como não há distinção entre as unidades de fluxo que saem pelas linhas i − m e i − l, e 

estas grandezas dependem apenas da magnitude e ângulo da tensão nas barras e das 

impedâncias das linhas, é razoável assumir que cada MW que sai da barra i tem a mesma 
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proporção dos que chegam a esta barra. Portanto, dos 70 MW que saem pela linha i − m, temos 

que: 

70 × 40% = 28 MW 

 

chegam através da linha j − i e: 

 

70 × 60% = 42 MW 

 

através da linha k − i. Da mesma maneira, dos 30 MW que saem pela linha i − l, 

 

30 × 40% = 12 MW 

 

têm origem na linha j − i e 

 

30 × 60% = 18 MW 

 

na linha k − i. 

 

Esta suposição de que é indistinguível o caminho tomado pelos fluxos que chegam a uma 

barra é de aceitação geral e adequada, não implicando, portanto em qualquer discriminação entre 

geradores e demandas do sistema. 

A identificação dos agentes responsáveis pelos fluxos em cada circuito, com base no 

princípio da proporcionalidade, pode ser facilmente resolvida através de técnicas matriciais, 

podendo ser aplicada a problemas de grande porte como o sistema Brasileiro. 

Ainda que apresente vários aspectos interessantes, a falta de robustez técnica devido ao 

fato de se basear na proporcionalidade de injeções e fluxos de potência, o que não tem validade 

do ponto de vista operacional, é apontada por alguns autores como sua principal deficiência. 

Um das principais vantagens do método está associado ao fato de que o mesmo não 

baseia seus cálculos em injeções e retiradas de potência em uma determinada barra de 

referência, como por exemplo, os métodos CMLP e Extent of Use. Com isso, o método procura 

identificar quais as demandas que efetivamente estão sendo supridas por um determinado 

gerador (e vice-versa) e capturar um comportamento mais real dos sistemas elétricos, onde se 

sabe que um aumento de geração em determinado gerador acaba suprindo as demandas 

eletricamente mais próximas ao mesmo. 

4.5 Metodologia Aumann-Shapley 

Neste item é apresentada uma metodologia de cálculo de tarifas de subtransmissão 

conceituada no âmbito da Teoria dos Jogos Cooperativos, cuja alocação de custos se baseia no 

esquema de Aumann-Shapley [41]. 
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A teoria de jogos cooperativos se aplica tanto a problemas de alocação de custos entre 

participantes que usufruem um mesmo serviço, como por exemplo, custos de transmissão, quanto 

para problemas de alocação de benefícios [34].  

A diferença básica entre jogos cooperativos e não-cooperativos é o tipo de solução 

empregada por cada um. Jogos cooperativos buscam repartir os benefícios e/ou custos de uma 

ação conjunta de maneira a incentivar a cooperação entre os agentes. Os jogos não-cooperativos 

são usados em ambientes competitivos, onde cada participante procura maximizar seu benefício 

individual, mesmo que em detrimento dos demais [42]. 

A teoria de jogos cooperativos é muito utilizada em problemas onde a atuação 

compartilhada entre os agentes, cooperando entre si, forma uma grande coalizão, torna-se mais 

eficiente do que uma atuação individualizada [43] [44]. 

4.5.1 Aplicações da Teoria dos Jogos no Setor Elétrico 

A teoria dos jogos tem despertado interesse em diversas áreas, apresentando aplicações 

de caráter social, econômico, político e biológico, entre outros [45] [46].  

No setor elétrico, a teoria dos jogos tem sido extensivamente aplicada em vários temas e 

desafios [47]. Mais especificamente, a teoria dos jogos não-cooperativos tem sido aplicada em 

situações oriundas dos mercados competitivos de energia, onde os distintos agentes atuam 

estrategicamente, frente aos desafios de um mercado competitivo, objetivando a maximização do 

lucro individual. Os resultados do jogo para qualquer agente dependem não somente da atuação 

deste agente, mas da atuação conjunta de todos os jogadores. A forma tradicional de uma 

solução é denominada “equilíbrio do jogo”, para o qual o conceito de Nash vem sendo usado 

como elemento principal. Na literatura especializada encontram-se distintas aplicações, como por 

exemplo: análises de poder de mercado; modelos de equilíbrio; e determinação de estratégias de 

ofertas ótimas de geradores em ambiente de mercado.  

Já a teoria dos jogos cooperativos vem sendo aplicada em diversos segmentos do setor 

elétrico, de um modo geral a problemas de “alocação”. Uma das áreas de aplicação mais notáveis 

é a área de transmissão, sobretudo na alocação de custos de transmissão [48].  

A prestação de um “serviço” de transmissão (construir circuitos, adquirir recursos auxiliares, 

faixas de passagem, etc), que é necessário para transportar a geração até a demanda ocorre de 

maneira compartilhada por um conjunto de agentes (geradores e demandas). É intuitivo que o 

custo do serviço integrado é menor que a soma da prestação de serviços separados para cada 

agente ou sub-grupos de agentes. Em outras palavras, o desenvolvimento conjunto é eficiente em 

termos econômicos (eficiência alocativa). O problema é, então, como alocar esse custo de serviço 

entre os participantes de maneira eficiente e justa. A teoria dos jogos cooperativos é 

extensivamente aplicada na alocação de custos, por exemplo, de transmissão entre geradores, 

consumidores, transmissores ou subconjunto de todos anteriores e contratos de transações 

wheeling .  

Ainda no contexto de “custos de transmissão”, diversas outras aplicações são encontradas 

na literatura especializada, como a alocação do sobrecusto operativo e custos de 
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congestionamento, o uso da teoria dos jogos cooperativos para repartir custos associados a 

serviços ancilares, obter fatores de perdas nodais, VaR planning, entre outros. 

Um outro exemplo da aplicação da teoria de jogos cooperativos ao setor elétrico é na 

alocação de energia firme entre usinas hidrelétricas, onde a cooperação dos agentes, sobretudos 

as usinas em cascata, é mais eficiente que o desenvolvimento de recursos para “uso exclusivo” 

de cada agente [49] [50]. 

4.5.2 Alocação dos custos de um sistema de transmissão 

Suponha que um conjunto de agentes – por exemplo, geradores e consumidores – utiliza 

um serviço de transmissão para transportar a energia dos centros de produção para os centros de 

consumo, como pode ser visualizado na Figura 4.3. 

 

 ~ ~ 

~ 

~ 

  SERVIÇO DE TRANSMISSÃO  

 
Figura 4.3 – Serviço de transmissão utilizado por geradores e consumidores 

  

Suponha agora que o custo total do serviço – remuneração dos investimentos em circuitos, 

custos de O&M, etc. – é dado por T*. A questão é como repartir este custo T* entre os agentes de 

maneira “justa”, isto é, que reflita o uso real que cada agente faz dos recursos do sistema. 

4.5.3 Custo do serviço de transmissão 

O primeiro passo nessa direção é definir o custo do serviço de transmissão. Propõe-se usar 

o somatório dos fluxos de potência nos circuitos, ponderados pelos respectivos custos unitários: 
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Onde: 

T*  custo do serviço de transmissão ($) 

k  indexa os circuitos (k = 1, ..., K) 

ck  custo unitário do circuito k ($/MW) 

fk  fluxo de potência no circuito k (MW) 

 

Se a rede de transmissão for representada por um modelo de fluxo de potência linearizado 

sem perdas, o fluxo fk em cada circuito k pode ser escrito como uma função linear das gerações e 

consumos nas barras: 
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Onde: 

βki fator de sensibilidade do fluxo no circuito k com relação a injeções na barra i 

gi geração na barra i (MW) 

di consumo na barra i (MW) 

n número de barras 

 

O conjunto de equações (4.11) permite que se pense no custo de serviço como uma função 

dos vetores de geração e demanda: 
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onde g e d são vetores n-dimensionais cujos componentes são respectivamente {gi} e {di}. 

4.5.4 Procedimento Utilizado 

Custo incremental do serviço de transmissão 

A metodologia utilizada é baseada na idéia de variação incremental do custo do serviço, 

simulando-se a entrada sucessiva dos agentes do primeiro ao último. Intuitivamente, se o custo 

do serviço varia pouco com a entrada de um novo agente, a parcela deste novo agente no rateio 

deve ser menor. E vice-versa: se a entrada de um agente eleva os custos de maneira significativa, 

este agente deve ser responsável por uma parcela maior no rateio. 

A seguir é apresentado o procedimento de alocação para geradores. O procedimento para 

consumidores é feito de forma semelhante. 

 

Procedimento de alocação de custos para geradores 

O procedimento parte de um cenário de gerações {gi} e demandas {di}. Supõe-se que as 

gerações resultam de um despacho de mínimo custo que atende ao vetor de demandas, levando 

em consideração as restrições de transmissão
1
. 

Suponha agora que o gerador j é o primeiro a entrar no sistema. Dado que gj, a potência 

produzida pelo gerador, é por construção inferior à demanda total
2
, este gerador pode escolher as 

demandas que vai atender. Como o gerador j deve pagar pelo custo incremental do serviço de 

transmissão, ele vai naturalmente selecionar as que resultam no mínimo custo total. 
                                                 
1 Como mencionado, os estudos foram realizados com um modelo de fluxo de potência linearizado sem perdas e 
restrições de limite de fluxo nos circuitos. 
2 No despacho econômico sem perdas, o somatório das gerações {gi} é igual ao das demandas {di}. Portanto, cada 
geração individual è inferior à soma das demandas. 
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Sujeito a: 
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Na fórmula acima, as variáveis de decisão são {δi, i = 1, ..., n}. Estas variáveis representam 

o montante de consumo em MW em cada barra i que vai ser atendido pelo gerador j. A primeira 

restrição indica que o somatório das demandas atendidas é igual à produção de j, gj (valor 

conhecido). Por sua vez, a segunda restrição limita o consumo a ser atendido em cada barra à 

demanda do cenário di (valor conhecido). 

A função objetivo (4.13) procura minimizar o custo do serviço de transmissão, dado pela 

equação (4.12)
3
. 

Finalmente, o custo alocado ao gerador j, o primeiro a entrar, será o valor da função 

objetivo na solução ótima, Zj
(1). 

Suponha agora que o segundo gerador a entrar é gm. Uma vez mais, resolve-se o problema 

de minimização do custo de serviço, mas levando em consideração que o primeiro gerador já 

entrou: 
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Sujeito a: 
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O parcela do serviço de transmissão alocada ao gerador m será, como esperado, a 

diferença ΔZm
(2) = Zm

(2) – Zj
(1). 

A extensão do procedimento para os demais geradores é imediata. Também é fácil ver que 

este procedimento aloca todo o custo do serviço de transmissão
4
. 

 

                                                 
3 Observe que gj é um valor conhecido e, portanto, não afeta a otimização. Entretanto, ele foi incluído na função objetivo 
porque contribui uma parcela (constante) para o custo do serviço de transmissão. 
4 A razão é que a solução do problema de otimização quando todos os geradores tiverem entrado é por construção igual 
ao custo total do serviço. Observe também que não há, a rigor, um problema de otimização no último passo, pois a última 
parcela de geração será igual por construção às últimas diferenças nas demandas das barras, i.e. só há uma solução 
viável. 
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Alocação Shapley 

O procedimento descrito na seção anterior é intuitivo e fácil de implementar. Entretanto, 

falta discutir um aspecto importante, que é a ordem de entrada dos geradores. É fácil concluir do 

procedimento que os geradores preferem ser os primeiros a entrar – quando há mais graus de 

liberdade para a escolha da demanda a atender – do que serem os últimos [51]. 

A solução mais justa neste caso é repetir o procedimento para todas as combinações 

possíveis de ordens de entrada e calcular a média dos custos do serviço alocados para cada 

gerador. Em outras palavras, todos os geradores têm a mesma oportunidade de ser os primeiros 

– e também os últimos. 

Este procedimento de alocação é conhecido na literatura especializada como Shapley. 

Embora esta alocação tenha várias características atraentes, como já mostrado, apresenta duas 

limitações importantes: 

 

• Processo de alocação é afetado pela agregação de agentes; em outras palavras, a soma 

dos custos alocados a dois geradores numa mesma barra que produzem 20 MW cada, 

pode ser diferente do total que seria alocado a um único gerador que produz 40 MW
5
. 

• O esforço computacional, devido ao aspecto combinatório, cresce muito rapidamente com 

o número de agentes; 

A alocação de Aumann-Shapley, descrita a seguir, elimina estas limitações e é a 

metodologia utilizada. 

 

Alocação Aumann-Shapley 

A idéia da alocação Aumann-Shapley é dividir todas as gerações {gi} em segmentos 

infinitesimais, e permitir a combinações destes segmentos. Embora isto claramente elimine a 

primeira limitação apontada para o esquema de Shapley, deveria aparentemente piorar o aspecto 

computacional, pois há muito mais combinações. 

Entretanto, demonstra-se matematicamente que o problema combinatório desaparece, e 

que o método de alocação se transforma num problema de otimização paramétrica. 
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5 A razão é que os dois geradores de 20 MW podem estar separados na ordem de entrada, por exemplo, na oitava e 
centésima posições. No caso do gerador único de 40 MW, é como se fossem dois geradores  que sempre ocupam 
posições consecutivas na ordem de entrada. 
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Sujeito a: 
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Como pode ser visto no problema (4.15), o parâmetro escalar λ, que varia entre zero e um, 

faz com que as produções dos geradores em cada barra variem proporcionalmente. 

 

Parcela Ajuste 

A metodologia Aumann-Shapley não recupera a totalidade dos custos de transporte, dado 

que os fluxos nos circuitos é sempre menor ou igual às suas respectivas capacidades máximas. 

Com isso faz-se necessária uma parcela de ajuste que é somada à tarifa obtida pela metodologia 

descrita anteriormente. 

Essa parcela de ajuste é calculada a partir da diferença entre os custos recuperados pela 

metodologia Aumann-Shapley e os custos totais do serviço de transmissão e é aplicada a todos 

os agentes como um fator único (“selo”). 
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Onde 

RA = Receita Anual a ser recuperada para remuneração da rede ($) 

NB = total de barras 

πgb = tarifa de geração calculada pela metodologia Aumann-Shapley na barra b ($/MW) 

πdb = tarifa de demanda calculada pela metodologia Aumann-Shapley na barra b ($/MW) 

gb = geração na barra b (MW) 

db = demanda na barra b (MW) 

 

Exemplo 

Considere-se a topologia de rede, com os seguintes geradores, demandas e custos de 

circuitos apresentados na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Topologia de Redes para o exemplo dos esquemas Shapley e Aumann-Shapley 

 

Dada a topologia acima, com estas características, deseja-se alocar os custos de 

transmissão para cada um dos geradores (G1 e G2), de modo a refletir o uso real que cada 

agente faz do sistema. Partindo da idéia da variação incremental do custo do serviço, simula-se a 

entrada sucessiva dos geradores do primeiro ao último, onde cada agente busca atender as 

demandas ainda não atendidas que representem o menor impacto nos custos totais. 

A alocação Shapley estabelece que a ordem de entrada dos geradores é importante e a 

solução mais justa neste caso é repetir o procedimento para todas as combinações possíveis de 

ordens de entrada e calcular a média dos custos do serviço alocados para cada gerador. 

No exemplo, as seguintes ordens de entrada são: 

 

a) G1, G2 

G1 atende a D1: 

  P1 = 5 MW x 1 $/MW = 5 $ 

G2 atende a D2 e D3: 

P2 = 10 MW x 2 $/MW + 5 MW x 1 $/MW = 25 $ 

 

Neste primeiro caso, G1 é o primeiro a entrar no sistema, seguido de G2. O primeiro 

gerador obviamente escolhe atender a demanda D1, que está mais próxima e implica em menor 

custo de transmissão para ela. O segundo gerador, dado que D1 já foi atendida por G1, é 

obrigada a atender as demandas D2 e D3 que estão mais distantes. Isto resulta em um maior 

custo de transmissão para ela, que pode ser observada pela diferença nos custos. 

 

b) G2, G1 

G2 atende a D1 e D2: 

P2 = 5 MW x 1 $/MW + 5 MW x 2 $/MW = 15 $ 

G1 atende a D3: 

P1 = 5 MW x 3 $/MW = 15 $ 
 

No segundo caso, G2 é o primeiro a entrar e escolhe atender as demandas D1 e D2, mais 

próximas. Com a entrada de G1, só lhe resta atender a demanda D3, a mais distante e mais cara.  

G1 = 5 MW 1 $/MW 1 $/MW 1 $/MW

D1 = 5 MW

G2 = 10 MW
D2 = 5 MW D3 = 5 MW
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Calculando a média dos custos para cada um dos geradores, os custos de cada um deles 

fica: 

P1 = 10 $  T1 = 2 $/MW 

P2 = 20 $  T2 = 2 $/MW 
 

O custo médio de P1 é de 10 $, enquanto que o de P2 é de 20 $. O custo de ambos por 

MW é idêntico e igual a 2 $/MW. 

Contudo, o procedimento Shapley possui algumas características indesejáveis, conforme já 

apresentado. Sendo assim, foi proposto o procedimento Aumann-Shapley para eliminar estas 

características. A idéia agora é dividir todas as gerações em segmentos infinitesimais, permitindo 

a combinação entre os segmentos, o que torna a solução em um problema de otimização 

paramétrica, onde λ (que varia de 0 a 1) faz com que as produções dos geradores variem 

proporcionalmente. 

Considerando-se 10 discretizações (λ = 0,1), a solução do exemplo ficaria da seguinte 

forma: 

 
Tabela 4.1 – Resolução da rede proposta usando o esquema Aumann-Shapley (10 discretizações) 

 

 

No 1º passo, adiciona-se 10% de G1 e G2. Ambos atenderão parcialmente a demanda D1, 

num montante de 1,5 MW, com custos de 0,5 $ para G1 e 1,0 $ para G2. No 2º passo, adiciona-

se mais 10% de geração. G1 e G2 ainda atendem parcialmente a D1, com os mesmo custos, 

totalizando agora 3 MW atendidos. 

Nada se altera até o 4º passo, onde se atinge o valor máximo da demanda D1. O delta 

acrescido ao gerador G1 atende o final de D1, deixando para o delta acrescido a G2, a próxima 

demanda a ser atendida. Como o custo para atender D2 é superior, o valor de P2 para este passo 

agora é 2 $, ao invés de 1 $. Vale destacar que o valor atendido de D1 está grifado de amarelo. 

O processo se sucede no 5º passo, contudo G1 e G2 agora atendem a demanda D2. O 

procedimento se repete até o 10º passo de modo atender todas as demandas existentes no 

sistema, seguindo a mesma lógica explicada no 4º passo, quando se completa o atendimento de 

uma demanda. 

Com isso, os custos finais para G1 e G2 ficaram: 

 

Passo G1 [MW] G2 [MW] P1 [$] P2 [$] Demanda 
Atendida [MW]

1 0.5 1.0 0.5 1.0 1.5
2 0.5 1.0 0.5 1.0 3.0
3 0.5 1.0 0.5 1.0 4.5
4 0.5 1.0 0.5 2.0 6.0
5 0.5 1.0 1.0 2.0 7.5
6 0.5 1.0 1.0 2.0 9.0
7 0.5 1.0 1.0 2.5 10.5
8 0.5 1.0 1.5 3.0 12.0
9 0.5 1.0 1.5 3.0 13.5
10 0.5 1.0 1.5 3.0 15.0

Total 5.0 10.0 9.5 20.5
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P1 = 9,5 $  T1 = 1,90 $/MW 

P2 = 20,5 $  T2 = 2,05 $/MW 
 

Percebe-se que os valores ficaram bastante semelhantes aos calculados pelo 

procedimento Shapley. Embora pareça que o cálculo foi realizado de modo mais complexo, para 

grandes sistemas com muitos geradores, o problema se torna muito mais rápido de se resolver 

devido à redução do esforço computacional. Vale destacar também que a medida que se aumenta 

o número de discretizações no procedimento Aumann-Shapley, mais se assemelha o resultado ao 

obtido utilizando-se o procedimento Shapley. 
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5 TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA GERADORES NO BRASIL 

5.1 Proposta de Abordagem 

Conforme visto no capítulo anterior, o problema da alocação de custos para o cálculo das 

Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição pode ser dividido em duas partes.  

Na primeira, que trata dos níveis de tensão superiores a MT, os custos são alocados 

através de métodos mundialmente conhecidos de alocação de custos de transmissão [34]. Na 

segunda, referente aos níveis de tensão de MT e BT, não há metodologias estabelecidas e muitas 

vezes não há cobrança de TUSD. Tais características também se aplicam às unidades geradoras 

conectadas à rede de distribuição. 

Sendo assim, propõe-se abordar e desenvolver uma metodologia de alocação de custos de 

distribuição a ser aplicada em unidades geradoras considerando-se dois subproblemas: 

 

• TUSD aplicada a geradores em sub-transmissão (138 kV e 69 kV) 

• TUSD aplicada a geradores em redes de média tensão (inferior a 69 kV) 

 

Considerando-se as características dos sistemas de sub-transmissão, será feita uma 

análise com base no mesmo tratamento dado em problemas de alocação de custos de 

transmissão, definindo-se tarifas locacionais por barra do sistema elétrico. Dessa maneira, com 

base na experiência internacional, será realizada uma análise detalhada dos métodos 

considerados mais adequados à realidade brasileira, preservando-se as características e 

peculiaridades inerentes as rede de sub-transmissão e fazendo-se adaptações, se necessário. 

É importante ressaltar que a ANEEL, na época de definição da metodologia de TUSD 

(1999/2000) [14] [37] levantou essa questão e pediu que a distribuidoras no Brasil explorassem a 

possibilidade de expandir o método adotado na rede de transmissão (NODAL) para redes de 

distribuição com tensões entre 138 kV e 69 kV. 

O grande desafio, no entanto, está no tratamento das redes de média tensão. Sendo esse 

um tema recente e pouco explorado em nível internacional, deve-se desenvolver um método de 

maneira a capturar os benefícios e os custos associados à instalação de geradores em redes de 

distribuição. Além da racionalidade técnica, o método deve ser robusto e viável 

computacionalmente, apresentando pouca volatilidade de resultados. 

5.2 Sub-Transmissão: Aspectos Gerais dos Métodos Abordados 

Geralmente, os métodos de alocação de custos de Transmissão e Sub-Transmissão 

procuram sinalizar os custos de maneira adequada, para que futuros geradores se conectem em 

pontos eficientes da rede elétrica, de maneira a minimizar os custos totais de energia elétrica. 

Dessa maneira, os resultados apresentam sinais locacionais, com tarifas distintas para cada barra 

elétrica do sistema. 
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Dentre as metodologias analisadas, considerando-se os aspectos conceituais e práticos, 

podem ser destacadas as seguintes [34] [52]: 

 

i. Postage Stamp (Método do selo); 

ii. Método dos Custos Marginais de Longo Prazo (Metodologia Nodal); 

iii. Método Aplicado no Brasil (Variante da Metodologia Nodal); 

iv. Método Extent of Use (Fatores de Participação Marginal); 

v. Método Participações Médias; 

vi. Método Aumann-Shapley. 

 

Cada uma delas possui características diferentes que as tornam mais ou menos aplicáveis 

dependendo do sistema a ser analisado.  

 

Postage Stamp (Método do selo) 

 

O método Postage Stamp, ou método do selo, tem como principal vantagem a simplicidade, 

uma vez que os custos são repartidos igualmente entre os agentes sem levar em consideração os 

aspectos locacionais e a eficiência do processo global.  

Ainda que o método apresente deficiências em termos de sinalização adequada para novos 

empreendimentos, é usado em muitos países, principalmente como complemento adicional para 

garantir a remuneração adequada da rede elétrica, conforme será discutido (Parcela Ajuste). 

 

Custos Marginais de Longo Prazo (Metodologia Nodal) 

 

O método CMLP, ou simplesmente Nodal, como é conhecido no Brasil, procura alocar os 

custos da rede elétrica com base no impacto dos investimentos necessários para expandir a rede 

elétrica de maneira a acomodar uma injeção marginal de demanda ou geração em cada barra. 

Esse método é aplicado em vários países como, por exemplo, Brasil, Colômbia e Reino [34]. 

 

Metodologia Aplicada no Brasil (Variante da Metodologia Nodal) 

 

A metodologia atualmente aplicada no Brasil é baseada em Custos Marginais de Longo 

Prazo, tratando-se, portanto, de uma variante do método Nodal com algumas particularidades. 

Contudo, algumas mudanças com relação à metodologia Nodal são realizadas, tais como a 

aplicação de um fator de ponderação que depende do carregamento dos circuitos, e de um 

despacho único denominado despacho proporcional [14] [37]. 
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Método Extent of Use (Fatores de Participação Marginal) 

 

O método Fatores de Participação Marginal, também conhecido como Extenf of Use ou 

Áreas de Influência, procurar alocar os custos da rede elétrica com base no uso de cada agente a 

partir de injeções marginais na rede elétrica. Ainda que apresente algumas deficiências 

conceituais que dificultam a aplicação do mesmo em sistemas altamente malhados como no 

Brasil, esse método é usado em países como Argentina, Chile e Panamá [34]. 

 

Método Participações Médias 

 

O Método de Participações Médias tem como uma das principais vantagens a sua 

simplicidade nos cálculos. Ainda que muitos autores apresentem deficiências conceituais no 

mesmo, pode-se dizer que metodologia apresenta uma sinalização locacional adequada e é um 

importante método a ser analisado. Este método será adotado no sistema Peruano e no SIEPAC, 

projeto que integra diversos países da América Central [40] 

 

Método Aumann-Shapley 

 

O método Aumann-Shapley foi recentemente desenvolvido e procura alocar os custos da 

rede elétrica com base no uso que cada agente faz do sistema. A metodologia baseia-se na 

Teoria dos Jogos, mais especificamente no esquema Aumann-Shapley, e é apontada como um 

método bastante interessante sobre vários aspectos; apresenta uma solidez conceitual, além de 

ser viável sob o ponto de vista de esforço computacional mesmo em sistemas de grande porte, 

como no Brasil [34]. 

5.3 Média Tensão: Aspectos Gerais do Método Proposto 

Antes de se propor uma metodologia para o cálculo de tarifas de uso do sistema de 

distribuição aplicadas a geradores conectados à rede de média ou baixa tensão, deve-se analisar 

um pouco a questão física do problema. Isso na prática significa levantar os aspectos relativos à 

própria conexão de um gerador nesses níveis de tensão, considerando os impactos na rede local, 

pontos de conexão, potência e tipo de gerador instalado. Em seguida, deve ser analisado como 

os aspectos físicos desse problema impactam nos custos de rede, tentando traduzir os benefícios 

ou prejuízos introduzidos pelos geradores em sinais tarifários adequados. 

Diante das dificuldades de ordem prática de determinar com exatidão a topologia da rede 

elétrica em MT, os dados de demanda ao longo dos ramais e as demais informações necessárias, 

inicialmente a proposta é assumir configurações típicas por região. 
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5.3.1 Determinação das áreas de distribuição típicas (ADT) 

Primeiramente, seria necessário classificar todos os clientes da empresa em grupos com 

atributos similares. Os principais atributos considerados seriam: a distribuição geográfica dos 

clientes, as características das demandas individuais e os níveis de tensão em que são 

alimentados. Para isto, seriam consideradas todas as informações da empresa relativas a estas 

questões e também informações específicas das redes existentes e seus clientes associados, 

para as diversas regiões da área de concessão. 

Uma vez classificadas as regiões e seus clientes, seriam selecionadas dentro de cada 

região as redes representativas daquela região. Estas redes específicas e seus clientes 

associados constituiriam as Áreas de Distribuição Típicas (ADT). Essas ADTs poderiam 

diferenciar, por exemplo, regiões urbanas de rurais, cujas características podem ser bastante 

diferentes. Uma vez determinadas as ADTs, seria importante definir configurações típicas para as 

regiões. No caso das redes de MT, alguns aspectos deveriam ser considerados na formação 

desses “arranjos”: 

 

• Análise da topologia: redes com características essencialmente radiais através de ramais 

em MT que se conectam ao lado de baixa dos transformadores AT/MT; 

• Localização geográfica dos consumidores e distribuição dos fluxos de potência: hipótese 

de distribuição homogênea dos consumidores e das cargas de energia ao longo dos 

ramais em MT; 

• Distribuição espacial dos “arranjos”: realização da expansão dos resultados obtidos para 

cada ADT a todas as regiões por ela representadas. Este processo consiste em 

reproduzir a rede projetada (“arranjo”), para cada ADT, para todas as regiões com 

atributos similares. Para a expansão, seriam considerados os mesmos atributos que são 

considerados na classificação inicial dos grupos de redes e clientes associados; 

• Como resultado final seria obtido uma rede adaptada à demanda que cumpre com as 

exigências de qualidade do serviço e do produto. 

5.3.2 Impacto da conexão de geradores em redes MT 

Uma vez definidas as topologias das redes em MT, o passo seguinte seria estabelecer os 

critérios de definição das tarifas que reflitam numa sinalização adequada para novos 

empreendimentos. Nesse sentido, primeiramente foram levantadas algumas hipóteses sobre a 

localização desse gerador. São basicamente 3: geração conectada ao barramento da subestação 

no lado de Média Tensão; geração conectada em um ponto qualquer no ramal de MT; geração 

conectada em um ponto qualquer no ramal de BT. 
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5.3.2.1 Geração conectada ao barramento da subestação 
 

A Figura 5.1 mostra esquematicamente o caso. 

 

 
Figura 5.1 – Geração conectada ao barramento da SE 

 
Na primeira hipótese, o gerador se conecta diretamente ao barramento da subestação, no 

lado de Média Tensão. Com isso, toda energia gerada fica “disponível” nesse barramento, 

podendo ser utilizada por qualquer cliente ligado aos ramais de MT.  

Como uma primeira análise, pode ser visto que a introdução do gerador não altera nem a 

topologia, nem o tipo de rede e condutores usados nos ramais para atender os clientes. Isto é, ele 

não vai evitar custos nesses ramais uma vez que eles já estão dimensionados para atender as 

demandas existentes. Além disso, não há também benefício em relação às perdas visto que elas 

permanecerão as mesmas nos ramais. 

Já em relação ao transformador que liga tensões superiores à MT, algumas considerações 

podem ser feitas. A introdução do gerador na barra da SE pode de fato trazer benefícios, uma vez 

que a geração localizada pode aliviar o carregamento do transformador e, em alguns casos, fazer 

com que a potência dele seja menor, pois o fluxo de energia vindo de níveis superiores seria 

menor. Na prática isso significa dizer que parte da demanda local seria atendida por esse gerador. 

Essa redução de dimensionamento do transformador poderia sem dúvida contribuir para a 

diminuição dos custos totais da rede, o que seria refletido na TUSDg. 

Contudo, nesse ponto se faz necessária a observação de um ponto crucial: a 

disponibilidade da energia produzida pelo gerador. O benefício introduzido depende diretamente 

desse item uma vez que sua baixa disponibilidade não só não alivia o carregamento do 

transformador, como pode causar sobrecargas nele, diminuindo sua vida útil. Tal disponibilidade 

está ligada sem dúvida ao tipo e quantidade de geração introduzida. 

5.3.2.2 Geração conectada ao ramal de MT 
 

O caso está mostrado na Figura 5.2. 
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Figura 5.2 – Geração conectada ao ramal de MT 

 

Na segunda hipótese, o gerador se conecta em um ponto qualquer do ramal de Média 

Tensão. A energia desse gerador vai atender os clientes MT e BT desse ramal e, eventualmente, 

clientes de outros ramais quando houver excedente de energia. 

Nesse tipo de conexão, duas questões são importantes. A primeira está relacionada à 

própria localização do gerador dentro do ramal. A segunda se relaciona à potência instalada 

desse gerador em relação à demanda do ramal e da área. A análise de qualquer hipótese dever 

ser feita levando em conta essas duas questões simultaneamente. 

Supondo, por exemplo, um ramal MT com uma demanda de 10 MW distribuída 

uniformemente em 10 cargas de 1 MW. Deseja-se instalar um gerador de modo a atender parte 

dessa demanda. Qual seria a melhor localização desse gerador nesse ramal?  

A Figura 5.3 mostra algumas posições possíveis de conexão no ramal MT, para o exemplo 

acima [8]. 

 
Figura 5.3 – Pontos possíveis de conexão da geração ao ramal de MT 

 

Entende-se por “melhor localização” do gerador, um ponto da rede onde ele introduza 

benefícios. Tais benefícios podem ser traduzidos, por exemplo, como redução na bitola do 

condutor de MT uma vez que a introdução de geração local pode vir a reduzir o fluxo solicitado da 

rede (o que diminui a corrente máxima do ramal MT). Os benefícios são sentidos na redução dos 

custos de investimento, pois condutores menores são mais baratos.  

Nesse ponto, vale ressaltar que não só a localização do gerador é relevante. A potência 

instalada em relação à demanda desse ramal tem papel significativo em sua localização 

adequada. Cada caso acarreta em um impacto físico diferente na rede MT e, por conseguinte, nos 

custos causados ou evitados, o que influi diretamente no cálculo das tarifas de uso do sistema. 

É importante ressaltar que todas as questões retratadas no item anterior sobre o 

carregamento dos transformadores à montante da rede MT e tempo de partida dos geradores, 

são válidas para os geradores conectados nos ramais. Parte da quantificação de seu benefício ou 

prejuízo introduzido à rede será calculada conforme a potência que ele garante fornecer ao 

sistema. 
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5.3.2.3 Geração conectada ao ramal de BT 
 

O caso pode ser observado na Figura 5.4. 

 

 
Figura 5.4 – Geração conectada ao ramal de BT 

 

Como pode ser visto nessa hipótese o gerador se conecta a rede BT da distribuidora 

alimentando os clientes nesse nível de tensão. Em linhas gerais, a abordagem desse caso seria 

semelhante à da rede MT, com um complicador a mais que seria o próprio ponto de conexão da 

rede BT na rede MT. A abordagem dentro da Baixa Tensão seria a princípio idêntica à de MT 

(benefícios diferentes dependendo da localização e potência do gerador). 

Contudo, devido à baixa possibilidade de instalação de geradores de grande potência, 

pode-se afirmar que os benefícios desse tipo de conexão são pontuais. Devido à complexidade do 

problema, aliado ao benefício ou prejuízo marginal associado, nossa proposta é a não abordagem 

desse item na TUSD, pois isso significaria um complicador desnecessário para o problema.  

Sendo assim, os geradores conectados em BT seriam isentos da TUSDg. 
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6 PROCEDIMENTOS E RESULTADOS PARA A SUBTRANSMISSÃO 

6.1 Considerações Sobre a Abordagem na Rede de Subtransmissão 

Antes de se realizar a aplicação de qualquer método de alocação de custos para a rede de 

subtransmissão, fazem-se necessárias algumas considerações que servirão de premissas para as 

análises. Como será apresentado, a consideração cuidadosa dos itens a seguir são tão 

importantes quanto a própria aplicação dos métodos de alocação, influindo inclusive nos próprios 

resultados obtidos. 

Sendo assim, todos os resultados obtidos neste trabalho são dependentes de uma série de 

premissas advindas dos itens relevantes a seguir. Portanto, antes da aplicação dos métodos 

listados no Capítulo 4, deve-se seguir um procedimento de análise prévia das questões definidas 

neste Capítulo. 

6.1.1 Determinação da Área Estudada 

O primeiro passo realizado para o cálculo das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição 

dos geradores conectados à rede de subtransmissão foi determinar a topologia da rede que seria 

utilizada. A distribuidora informou 5 configurações diferentes, todas com carga pesada, referentes 

ao PAR - Plano de Ampliações e Reforços -, para os anos de 2005 à 2009. Tais informações 

foram disponibilizadas no formato de leitura do Programa ANAREDE [53]. 

O ANAREDE - Programa de Análise de Redes - é um conjunto de aplicações 

computacionais criadas pelo CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica [54] - para a 

realização de estudos nas áreas de operação e de planejamento de sistemas elétricos de 

potência. Ele é composto pelo seguinte conjunto de aplicações integradas: 

 

• Programa de Fluxo de Potência; 

• Programa de Equivalente de Redes; 

• Programa de Análise de Contingências; 

• Programa de Análise de Sensibilidade de Tensão; 

• Programa de Redespacho de Potência Ativa; 

• Programa de Fluxo de Potência Continuado.  

 

O aplicativo para o cálculo do Fluxo de Potência é o mais utilizado para a análise das 

condições operativas do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Dadas as configurações, optou-se por se utilizar o caso cuja topologia apresentava a 

configuração da rede em dezembro de 2006. 

Em seguida, foi determinada uma configuração de rede equivalente, que abrangesse 

somente a área da Light e as barras dos geradores conectados à sua rede que não estavam 

definidos como pertencentes à sua área de distribuição. Esta análise foi feita de maneira bastante 

criteriosa, de modo a evitar possíveis áreas isoladas na determinação da rede equivalente. 
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A determinação da rede equivalente [53] consiste no procedimento onde as barras da rede 

CA, para efeito de análise de comportamento elétrico, são divididas em duas regiões 

denominadas sistema interno e sistema externo. O sistema interno é composto pelas barras de 

interesse nos estudos a serem realizados. O sistema externo, em linhas gerais, compreende as 

barras que, em determinados estudos, não necessitam ser representadas. 

O equivalente de rede, portanto, tem como finalidade a determinação de um modelo 

reduzido de fluxo de potência que represente com precisão adequada o comportamento ou 

resposta do sistema externo quando o sistema interno é submetido a determinados tipos de 

impacto. 

Os geradores informados como conectados à rede de subtransmissão da Light estão na 

Tabela 6.1. 

 
Tabela 6.1: Geradores conectados à rede de subtransmissão da Light 

Nome Capacidade 
Instalada (MW) 

Tensão 
(kV) Propriedade 

Nilo Peçanha 380 138 Light 
Fonte Nova 132 138 Light 
Pereira Passos 100 138 Light 
Ilha dos Pombos 183 138 Light 
Santa Cruz 600 138 Outros Agentes 
Funil 220 138 Outros Agentes 
Eletrobolt 380 138 Outros Agentes 
Termorio 709 138 Outros Agentes 

 

Vale ressaltar que a distribuidora não possui outro nível de tensão na subtransmissão (88 

kV ou 69 kV). Todos geradores se conectam à rede de 138 kV. 

Com o caso definido e a lista de geradores fornecida, determinou-se pelo próprio 

ANAREDE a rede equivalente do sistema da Light a ser estudado. O resultado obtido é a primeira 

informação que servirá de entrada para o cálculo da TUSD para os geradores. A seguir, serão 

apresentados os arquivos de entrada do modelo, com suas informações e formatos. 

6.1.2 Arquivos de Entrada para o Modelo 

São utilizados basicamente 3 arquivos de entrada: 

 

• Arquivo de Capacidade das Usinas 

• Arquivo de Custos e Capacidades dos Circuitos  

• Arquivo de Cenários 

 

Estes arquivos são os mesmos utilizados pelo Programa Nodal_v34 [55] desenvolvido e 

utilizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – para o cálculo das tarifas nodais 

do sistema elétrico brasileiro.  
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O arquivo de capacidade das usinas (LIGHT.USI) contém, para cada usina (ou central 

geradora), a lista de barras correspondentes no arquivo de rede com as respectivas capacidades 

instaladas. Em linhas gerais, para cada barra onde há geração (ou injeção equivalente de 

potência) há o valor da potência disponível, da energia assegurada e da capacidade máxima de 

geração.  

O arquivo de custos dos circuitos (LIGHT.TRA) contém as capacidades e custos de 

reposição para todos os circuitos (linhas e transformadores) da rede a ser remunerada. Os custos 

de reposição dos circuitos são fornecidos em 3 parcelas, correspondentes respectivamente aos 

custos do equipamento, do vão do lado “DE” e do vão do lado “PARA”. Os custos do equipamento 

nada mais são do que os custos das Linhas de Transmissão por km, informados por nível de 

tensão, multiplicado pelo seu comprimento.  

O arquivo de cenários (LIGHT.DC) possui informações sobre a topologia das redes (dados 

de barras e dados de circuitos), informações sobre as áreas do sistema, valores de potência ativa 

e reativa de geração em cada barra, valores de demanda também por barra, além da capacidade 

dos circuitos.  É um arquivo de dados de fluxo de potência no formato de entrada do programa 

ANAREDE. Deve conter obrigatoriamente os blocos de dados de barras, circuitos, áreas e título, 

que correspondem aos códigos de execução DBAR, DLIN, DARE e TITU. 

Informações mais detalhadas sobre estes arquivos podem ser encontradas no Manual do Usuário 

do Programa Nodal – Versão 3.4, obtido no site da ANEEL. 

Uma vez obtida a rede equivalente da Light, parte-se para a definição da capacidade das 

usinas, dos custos dos circuitos e do cenário utilizado no estudo. 

6.1.3 Definição da Capacidade das Usinas 

A definição da capacidade das usinas e das injeções equivalentes foi feita em duas partes. 

Na primeira, entrou-se diretamente com a informação vinda da distribuidora, das usinas 

pertencentes ao seu sistema de subtransmissão: local (barra) de conexão e capacidade instalada. 

Na segunda, as injeções de potência obtidas quando realizado o cálculo da rede equivalente, 

foram definidas como usinas comuns, de capacidade instalada igual ao valor das injeções. 

Isto foi realizado, pois quando se calcula uma rede equivalente, o fluxo de potência 

proveniente de áreas fora desta rede é representado como gerações nas barras de fronteira. 

Deste modo, devem-se definir tais fluxos como usinas fictícias nas fronteiras, de modo a se 

preservar a geração total do sistema. Isto foi de fato definido no arquivo de usinas LIGHT.USI, 
que se encontra por completo no Anexo I. 

6.1.4 Definição dos Custos e Capacidades dos Circuitos 

Com a determinação da topologia da rede equivalente, devem-se atribuir as capacidades e 

custos de reposição para todos os circuitos (linhas e transformadores) da rede a ser remunerada.  

Para tal, primeiramente procurou-se determinar os ativos pertencentes totalmente à rede da 

Light. Esta análise foi necessária, pois ao fazer a rede equivalente, algumas barras não 
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pertencentes à distribuidora permaneceram, principalmente aquelas que ligam alguns dos 

geradores informados. Sendo assim, a contabilização dos custos destas barras e de alguns 

circuitos que não estão totalmente dentro da rede da Light (fronteira), não está correta e os custos 

destes circuitos devem ter atribuídos valores iguais a zero.  

Em seguida, através das informações de resistência e reatância dos circuitos, foi obtida 

uma aproximação dos respectivos comprimentos, o que permitiu a contabilização do custo de 

reposição de cada circuito. Também foi avaliado para cada circuito, se os bays de entrada (vãos 

de linha) eram convencionais ou a óleo (SF6), o que impacta nos custos, e se os circuitos eram 

aéreos ou subterrâneos. 

Os custos modulares, informados pela Light e utilizados no estudo estão discriminados na 

Tabela 6.2. 

 
Tabela 6.2 - Custos modulares da rede de subtransmissão da Light 

 
Custos Modulares - LT’s de 138 kV 

Tipo Custo Unidade 
Aéreas 224.056 R$/km 
Subterrâneas 2.476.150 R$/km 

Custos Modulares - Vãos de 138 kV 
Tipo Custo Unidade 

SF6 1.500.000 R$/Unid. 
Convencional 800.000 R$/Unid. 

 

A relação dos custos e das capacidades considerados, no formato do arquivo LIGHT.TRA, 

se encontra no Anexo II. 

6.1.5 Definição do Cenário Utilizado no Estudo 

Por último deve-se determinar o cenário a ser utilizado no estudo. Embora as informações 

disponibilizadas pela distribuidora no formato ANAREDE já contivessem um cenário de demanda 

e geração para Dezembro de 2006, este cenário não seria válido para fins de comparação com os 

resultados obtidos com a aplicação da metodologia utilizada no Brasil. 

Isto ocorre, pois a metodologia brasileira, conforme já mencionado, utiliza um despacho de 

referência conhecido como Despacho Proporcional [37], onde todas as usinas são despachadas 

de forma proporcional à sua potência instalada até o atendimento da demanda mais perdas de 

cada submercado, respeitando, como limite superior, a potência máxima despachável informada 

pelos geradores. 

Sendo assim, para comparar os resultados obtidos pelas diversas metodologias, em 

relação à metodologia brasileira, foi utilizado o Despacho Proporcional para todos os casos. Este 

despacho foi determinado da seguinte maneira: uma vez definidos os arquivos de usinas (.USI) e 

de capacidades e custos modulares (.TRA), define-se o arquivo de cenário inicial, com os blocos 

de dados de barras, circuitos, áreas e título, que correspondem aos códigos de execução DBAR, 
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DLIN, DARE e TITU, conforme já explicado. Os valores iniciais de geração nas barras, são 

provenientes do Caso Base informado pela distribuidora (Caso Dezembro de 2006 – carga 

pesada). 

Em seguida, executa-se o Programa Nodal_v34 da ANEEL, que calcula as Tarifas de Uso 

da rede considerada, utilizando a metodologia brasileira. Ao realizar este cálculo, é obtido o 

despacho proporcional, que servirá de entrada para o arquivo definitivo de cenário. Com os novos 

valores de geração calculados em cada barra, altera-se os valores originais do arquivo 

LIGHT.DC, do bloco DBAR, do campo Pg (Potência Gerada), em cada barra onde haja geração, 

para corresponder ao novo despacho. 

Estes novos valores servirão de cenário para todos os métodos de alocação de custos que 

foram propostos. Vale ressaltar que a alteração destes valores em nada interfere no resultado 

obtido pela metodologia brasileira, pois o despacho proporcional independe dos valores fixados 

da geração por barra. Ele possui sensibilidade somente em relação à capacidade das usinas. 

O arquivo definitivo de cenário (LIGHT.DC) utilizado se encontra no Anexo III.  

6.1.6 Definição da Receita a Ser Recuperada das Redes Utilizadas 

Uma vez definidas as capacidades das usinas pertencentes ao sistema, os custos e 

capacidades do circuito e cenário utilizado no estudo, deve-se determinar a receita anual que 

deverá ser remunerada pelas tarifas calculadas. Para a Rede Básica (sistema de transmissão, 

com níveis de tensão iguais ou superiores e 230 kV) esta receita é conhecida como Receita Anual 

Permitida e é determinada pela ANEEL. 

Em linhas gerais, o cálculo da RAP considera como investimento de referência o menor 

valor resultante da comparação entre o orçado pela concessionária e o estimado pela ANEEL 

com base nos custos-padrão [56]. Desta forma, definido o investimento base, tanto para novos 

reforços como para substituição de equipamento, e de acordo com a metodologia proposta pela 

ANEEL, os critérios utilizados para o cálculo das parcelas da receita anual permitida para os 

empreendimentos de transmissão de energia elétrica são: 

 

a) “Perfil em degrau” para a receita (redução para a metade do valor inicial a partir do 16º 

ano), para um período de 30 anos de remuneração, contados da data de início da 

operação comercial; 

b) Estrutura de capital com alavancagem financeira, considerando a composição do 

investimento em percentual de capital próprio (40%) e de terceiros (60%); 

c) Custos de capital próprio (10,99%a.a) e de terceiros (10,12%a.a.); 

d) Taxa anual média de depreciação ponderada pelo custo relativo (TMDC), conforme as 

taxas de depreciação dos componentes da instalação (unidades de cadastro) definidas 

pela Resolução ANEEL nº 44, de 17.03.1999; 

e) Amortização constante durante o período de concessão, sendo 15 anos para o capital de 

terceiros e 30 anos para o capital próprio; 
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f) Encargos e tributos de acordo com a legislação vigente (PIS, Cofins, taxa de fiscalização, 

RGR, Pesquisa e Desenvolvimento); 

g) Benefícios tributários (CSLL e IRPJ), conforme legislação vigente, quanto ao pagamento 

de juros do capital de terceiros e aos juros remuneratórios do capital próprio: limitado ao 

mínimo de 25% do lucro líquido correspondente ao período base. 

 

Com isso, é feita uma simulação de um fluxo de caixa descontado de modo a se obter a 

Receita Anual Permitida de um determinado empreendimento. Contudo, dada a dificuldade na 

determinação desta receita utilizando-se o procedimento da ANEEL, foi adotada uma abordagem 

mais simples para se determinar a Receita Permitida da rede da Light. 

Primeiramente, determinou-se o Custo Total de investimento (custo de reposição) de cada 

um dos circuitos pertencentes à rede de subtransmissão da Light. Este custo nada mais é do que 

a soma, para cada circuito, dos valores dos vãos de linha de entrada, saída e do custo da linha, 

utilizados no arquivo de custos LIGHT.TRA. A soma dos valores obtidos para cada circuito da 

Light, isto é, o custo total de investimento ficou em cerca de R$ 2,3 bilhões.  

Feito isso, optou-se por determinar a receita anual a ser recuperada, com investimento 

depreciado. Esta receita é composta pela remuneração do capital, quota de reintegração 

regulatória (depreciação) e custos operacionais. Para se determinar a remuneração e a quota de 

reintegração, observaram-se informações da revisão tarifária da Light [57] [58] como a taxa de 

depreciação calculada pela ANEEL para a distribuidora, que foi de 4,28%, e o nível de 

depreciação, obtido através da relação entre a Base de Remuneração Líquida e a Bruta total, 

homologadas na revisão. O valor do nível de depreciação obtido foi de 41,5%.  

Com o valor da Base Bruta da rede de subtransmissão da Light (ou custo de investimento) 

igual a R$ 2.277.420.700 e o valor da depreciação de 41,5%, obteve-se a Base Líquida, igual a 

R$ 1.332.054.523. Aplicando a WACC
6
 regulatória de 17,06% à Base Líquida, foi obtida a 

remuneração do capital igual a R$ 227.381.707. A quota de reintegração foi calculada como a 

taxa de depreciação (4,28%) aplicada a Base Bruta, o que resultou em um valor igual a R$ 

97.473.606.    

Para os custos operacionais, o problema foi obter os custos específicos para a rede de 

subtransmissão da Light (nível de tensão de 138 kV). Possuía-se somente uma informação parcial 

dos custos operacionais eficientes, homologados na revisão tarifária, segregados por nível de 

tensão. Sendo assim, foi estimado um valor para os custos operacionais destas redes, como 3% 

do valor da Base Bruta. Esta porcentagem foi obtida através de observações destes custos típicos 

para estes níveis de tensão. O valor obtido foi de R$ 68.322.621. 

Somando as parcelas obtidas: remuneração do capital, quota de reintegração e custos 

operacionais (R$ 227.381.707 + R$ 97.473.606 + R$ 68.322.621) obteve-se a receita anual a ser 

                                                 
6 WACC: Weighted Average Cost of Capital (Custo Médio Ponderado de Capital). Trata-se de uma metodologia 
internacionalmente consagrada, usada, entre outros propósitos, para a determinação da taxa de retorno adequada para 
investimentos em distribuição de energia elétrica. No Brasil, em particular, este valor é de 17,06% sem os efeitos do 
imposto de renda. 
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recuperada, que foi utilizada nos cálculos das tarifas para a rede de subtransmissão, cujo valor foi 

de R$ 393.177.934.  

6.1.7 Determinação do Percentual de Alocação entre Geração e Demanda 

Outra questão pertinente é a determinação do percentual de alocação entre geração e 

demanda. Para a Rede Básica, é determinado que a responsabilidade no uso do sistema é 

dividida igualmente entre os dois, isto é, cada um é responsável por 50% do uso. Sendo assim, 

quando calculada as Tarifas de Uso, metade do pagamento é alocado aos geradores enquanto a 

outra metade é alocada à demanda. 

Isto é de certa forma justificável para o sistema de transmissão uma vez que demanda e 

geração tendem a ser iguais, portanto é justificável que cada um pague por metade do uso do 

sistema. Para a distribuição tal argumento não é tão justificável uma vez que o percentual de 

demanda em relação à geração é bastante superior. Sendo assim, há argumentos para que a 

demanda seja responsável por maior parte do uso. 

Neste trabalho, como foi feita uma rede equivalente, onde as injeções de potência 

provenientes de níveis superiores são modeladas como geradores virtuais, a alocação de 50% do 

pagamento para os geradores e 50% para a demanda permanece justificável. São calculadas 

tarifas de uso para todas as barras com geração ou injeção. Os geradores reais pagarão 50% de 

seu uso proporcionalmente a sua capacidade, através das tarifas calculadas para suas barras. O 

restante dos custos, que devem ser recuperados através das tarifas calculadas para as barras 

com geração virtual, deve ser cobrado dos consumidores da distribuidora.   

6.1.8 Recuperação dos Custos 

Conforme abordado anteriormente, um dos pontos cruciais do cálculo das tarifas de uso é a 

recuperação dos custos das redes. Na prática, é impossível construir uma rede elétrica ótima, isto 

é, dimensionada num tamanho ideal para acomodar os fluxos de potência definidos pelos 

diferentes cenários de despacho e demanda, é necessário utilizar técnicas adaptadas a essa rede 

real, adotando, por exemplo, uma componente de ajuste de maneira a recuperar todos os custos 

do serviço de transmissão. 

Essa necessidade decorre do fato de que, normalmente, as redes de elétricas apresentam 

uma reserva de capacidade, que pode ser explicada por diferentes fatores. Sendo assim, há a 

necessidade do uso de técnicas que garantam a recuperação da totalidade dos custos da rede de 

transmissão [59]. 

Uma maneira de se contornar a situação é através de uma componente de ajuste a ser 

aplicada às tarifas, conhecida como Parcela Selo (Postage Stamp). Em países cujo carregamento 

das redes de transmissão é relativamente alto, o tratamento na parcela de ajuste se torna menos 

importante, uma vez que essa parcela é pequena. Todavia, em países onde isso não ocorre, esse 

é um ponto importante a ser definido. Se por um lado, uma parcela aditiva tende a atenuar o sinal 

locacional das tarifas, fazendo com que as mesmas tendam para um valor único (selo), por outro, 
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uma parcela multiplicativa pode intensificar em demasia este sinal, trazendo distorções nas 

tarifas. 

Neste trabalho, o método Postage Stamp foi adotado como complemento às tarifas de 

maneira permitir a recuperação completa da remuneração das redes. Entretanto, como o 

carregamento médio dos circuitos no Brasil é relativamente baixo, uma medida recentemente 

adotada no sistema Peruano para contornar essa situação também foi também investigada. Essa 

medida buscou reduzir a parcela de selo nas tarifas, conforme explicado a seguir. 

Seja Φ o carregamento médio dos circuitos no sistema, os custos unitários dos circuitos 

poderiam ser adaptados de acordo com: 

 

 

Se f / fmax > Φ, então o custo unitário do circuito é dado por: VAC / f               ($/MW) 

Se f / fmax < Φ, então o custo unitário do circuito é dado por: VAC /(fmax ×Φ)  ($/MW) 

 

Onde, 

f = Fluxo no circuito (MW) 

fmax = Capacidade nominal do circuito (MW) 

VAC = Valor Anualizado do Circuito ($) 

 

Essa medida permite recuperar a integralidade dos custos dos circuitos cujos 

carregamentos sejam maiores ou iguais ao carregamento médio do sistema. Dessa forma, a 

parcela selo só seria necessária para a recuperação dos custos de circuitos cujos carregamentos 

sejam realmente baixos. 

Em resumo, duas hipóteses foram investigadas. Na primeira as tarifas foram calculadas em 

relação à capacidade dos circuitos. Como o carregamento médio dos circuitos brasileiros é baixo, 

para se recuperar os custos das redes se aplicou uma tarifa selo elevada. Esta hipótese foi 

chamada de Sinal Locacional Baixo. 

Na segunda hipótese, foi utilizado o procedimento descrito acima, que busca recuperar o 

total dos custos dos circuitos de carregamento maiores ou iguais ao médio. Sendo assim, o selo 

aplicado é menor, o que levou esta hipótese a ser chamada de Sinal Locacional Alto. 

Quanto à escolha da intensidade do sinal locacional a ser utilizado, pode-se afirmar que 

quanto mais intenso, mais clara será a sinalização para os agentes de quanto custa sua conexão 

em um determinado ponto. O sinal baixo tem como característica a presença de uma parcela selo 

bastante elevada, o que atenua o sinal locacional, podendo eventualmente indicar uma possível 

expansão do sistema diferente da ideal, o que não é desejável.  

 

Uma vez determinada a área estudada, definidas as capacidades das usinas, os custos dos 

circuitos, o cenário utilizado, a receita anual permitida das redes, a proporção de alocação entre 
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demanda e geração e os critérios de recuperação dos custos, passa-se aos resultados obtidos 

pelos diferentes métodos locacionais. 

 

6.2 Resultados Obtidos para Geradores Ligados à Rede de 
Subtransmissão da Light 

Os resultados obtidos para os diferentes métodos de alocação de custos de transmissão 

foram calculados utilizando a ferramenta computacional Tariff desenvolvido pela PSR Consultoria 

Ltda. – Power Systems Research [60]. Neste programa há os diferentes métodos de alocação de 

custos implementados, além das opções que permitiram o cálculo das tarifas com os diferentes 

sinais locacionais. 

6.2.1 Sinal Locacional Baixo 

Neste caso as tarifas foram calculadas em relação à capacidade dos circuitos. A Tabela 6.3 

apresenta algumas características dos resultados obtidos para este caso. 

 
Tabela 6.3 - Resultados Gerais obtidos - Sinal Locacional Baixo 

 
Item Resultado 

Demanda Total (MW) 4.840 MW 
Geração Total (MW) 4.840 MW 
Pagamento Geradores (%) 50% 
Receita Anual Requerida (kR$) R$ 393.178,00 
Remuneração Anual Obtida (kR$) R$ 118.293,36 
Recuperação Anual (%) 30% 
Não Remunerado (kR$) R$ 274.884,63 
Selo (R$/kW/mês) R$ 2,37 
Tarifa Selo Média (R$/kW/mês) R$ 6,76 

 

Pode ser percebido que a utilização da capacidade dos circuitos faz com que a 

recuperação anual obtida pela parcela locacional é de 30%, o que implica numa tarifa selo 

relativamente alta. 

As tarifas obtidas para os geradores do sistema da Light estão na Tabela 6.4. 
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Tabela 6.4 - Tarifas Obtidas para os Geradores Light - Sinal Locacional Baixo 
 

BARRA NOME NODAL EXTENT FPM A SHAP NODAL 
ANEEL 

TARIFA 
SELO 
MÉDIA 

14 FUNIL-1--1GR 2,93 2,96 2,11 2,51 2,58 6,76 

30 SCRUZ-19-1GR 1,22 1,99 1,81 2,12 1,62 6,76 

250 NPECANHA-6GR 2,53 2,17 2,09 2,40 2,27 6,76 

253 FONTES---3GR 2,48 2,17 2,22 2,41 2,26 6,76 

255 P.PASSOS-2GR 2,34 2,17 2,25 2,47 2,25 6,76 

257 I.POMBOS-5GR 6,11 4,18 2,79 3,47 5,00 6,76 

3974 ELETROB--000 2,02 2,12 2,07 2,28 2,03 6,76 

4201 TERMR2-1-138 3,74 2,52 2,79 2,52 3,39 6,76 

 

Aqui vale destacar alguns aspectos. Os resultados da coluna NODAL ANEEL foram obtidos 

através do programa Nodal_v34 que calcula as tarifas nodais utilizando a metodologia brasileira. 

O resultado apresentado na coluna NODAL foi obtido pela abordagem clássica (Custo Marginais 

de Longo Prazo) sem o fator de ponderação utilizado na metodologia brasileira. 

Os resultados para a metodologia Extent of Use (coluna EXTENT) foram obtidos utilizando 

a barra 30 – WSCRUZ-19-1GR (Santa Cruz) – como Barra de Referência. Vale ressaltar que este 

é o único dos métodos abordados cujo valor das tarifas depende diretamente da barra de 

referência escolhida. 

Os resultados da metodologia Aumann-Shapley foram obtidos utilizando-se o parâmetro de 

integração λ igual a 0,001 (1000 discretizações). Este valor está adequado do ponto de vista de 

rapidez computacional e robustez dos resultados. 

A tarifa atual publicada da TUSDg, para o sistema da Light, é de R$ 2,47 /kW/mês [61]. 

Contudo, existem algumas componentes embutidas que não podem ser determinadas pela 

abordagem proposta. Só para relembrar, esta tarifa corresponde ao menor valor da tarifa 

resultante da aplicação dos cálculos das componentes Fio A, Fio B, Encargos do Serviço de 

Distribuição e Perdas Técnicas. Seu valor é constante para todos os níveis de tensão e é dado 

em R$/kW. 

Estas componentes estão ligadas às tarifas de conexão, perdas na Rede Básica, perdas 

técnicas e encargos setoriais. A parcela comparável é a componente distribuição, obtida no site 

da ANEEL, e tem o valor de R$ 1,85/kW/mês.  

Porém, mesmo este valor de tarifa fio não pode ser comparado diretamente com os valores 

obtidos na Tabela 6.4, uma vez que o valor absoluto das tarifas é resultado direto do valor 

utilizado como Receita Anual Requerida. Isto é, uma vez definida a receita e ser recuperada, os 

métodos alocam os custos entre os geradores de maneiras diferentes, de modo a recuperar esta 

receita. Portanto, os valores obtidos dependem diretamente do valor da receita utilizada. A tarifa 

publicada atualmente pela ANEEL para ser aplicada aos geradores não guarda relação direta com 

a receita utilizada, portanto, não é diretamente comparável. 

O valor da tarifa fio obtida seria diretamente comparável com a obtida pela ANEEL, caso a 

receita total que está sendo alocada fosse igual à calculada pelo regulador. Contudo, devido à 
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dificuldade em se reproduzir este valor por nível de tensão, foi proposta a abordagem 

apresentada no item 6.1.6 para a determinação da receita a ser recuperada. 

Foi feita então uma comparação com um valor de tarifa selo média, dada pela Receita 

Anual Requerida (em base mensal), dividida pela Demanda Total. Esta tarifa equivale a um selo, 

onde todos os custos das redes são rateados igualmente à demanda. Este valor foi de R$ 6,76 

/kW/mês. Na metodologia proposta, como o pagamento é feito 50% para a geração e 50% pela 

demanda, a média das tarifas calculadas para todos geradores (usando um mesmo método) deve 

ser cerca de 50% do valor da tarifa selo média. 

Em resumo, se o valor total da receita a ser recuperada na rede de subtransmissão fosse 

dividido pela demanda total, o valor obtido seria de R$ 6,76 kW/mês. Atribuindo 50% do 

pagamento aos geradores e 50% para a demanda, a tarifa paga por cada agente seria idêntica e 

de valor igual a R$ 3,38 kW/mês. Todos os geradores pagariam este valor, não havendo portanto 

nenhum sinal locacional. 

Vale ressaltar novamente que não se podem comparar diretamente as tarifas obtidas, com 

a TUSDg atual, pois a receita a ser recuperada é diferente. A idéia é comparar os custos alocados 

pelos diferentes métodos em relação à cobrança de uma tarifa selo média. 

A Figura 6.1 mostra os resultados obtidos para a hipótese de Sinal Locacional Baixo. 

 

TUSDg - Comparação entre Usinas (Sinal Locacional Baixo)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

FUNIL-1--1GR SCRUZ-19-1GR NPECANHA-
6GR

FONTES---3GR P.PASSOS-2GR I.POMBOS-5GR ELETROB--000 TERMR2-1-138

R
$/

kW

NODAL EXTENT FPM A SHAP NODAL ANEEL TARIFA MEDIA  
 

Figura 6.1 – Gráfico Comparativo para os Geradores Light - Sinal Locacional Baixo 
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6.2.2 Sinal Locacional Alto 

Para este caso, foi utilizado o procedimento descrito, buscando a recuperação do total dos 

custos dos circuitos de carregamento maiores ou iguais ao médio. A Tabela 6.5 apresenta as 

características dos resultados obtidos para este caso. 

 
Tabela 6.5 – Resultados Gerais obtidos – Sinal Locacional Alto 

 
Item Resultado 

Demanda Total (MW) 4.840 MW 
Geração Total (MW) 4.840 MW 
Pagamento Geradores (%) 50% 
Receita Anual Requerida (kR$) R$ 393.178,00 
Remuneração Anual Obtida (kR$) R$ 287.492.25 
Recuperação Anual (%) 73% 
Não Remunerado (kR$) R$ 105.685.75 
Selo (R$/kW/mês) R$ 0,91 
Tarifa Selo Média (R$/kW/mês) R$ 6,76 

 

Como pode ser visto acima, a recuperação adotando-se este procedimento sobre para 

73%, diminuindo a parcela de selo de R$ 2,37 /kW para R$ 0,91 /kW (queda para quase 1/3 do 

valor original).  

As tarifas obtidas para os geradores do sistema da Light, para esta hipótese, estão na 

Tabela 6.6. 

 
Tabela 6.6 – Tarifas Obtidas para os Geradores Light - Sinal Locacional Alto 

 

BARRA NOME NODAL 
FMED 

EXTENT 
FMED 

FPM 
FMED 

A SHAP 
FMED 

TARIFA 
SELO 
MÉDIA 

14 FUNIL-1--1GR 3,78 3,70 1,65 2,61 6,76 

30 SCRUZ-19-1GR 0,12 1,57 1,03 1,83 6,76 

250 NPECANHA-6GR 3,15 1,95 1,78 2,45 6,76 

253 FONTES---3GR 2,99 1,94 1,89 2,47 6,76 

255 P.PASSOS-2GR 2,51 1,94 1,90 2,65 6,76 

257 I.POMBOS-5GR 10,33 6,29 3,34 4,70 6,76 

3974 ELETROB--000 1,85 1,82 1,51 2,13 6,76 

4201 TERMR2-1-138 4,96 2,53 3,12 2,56 6,76 

 

Pode-se perceber que a Tarifa obtida pelo NODAL ANEEL não é mais apresentada. Isto 

ocorre, pois ela agora não pode ser comparada diretamente uma vez que os sinais locacionais 

são diferentes (selos diferentes). Como seus valores foram obtidos utilizando-se o programa da 

ANEEL, não é possível comparar as tarifas obtidas utilizando este outro tipo de recuperação, pois 

o programa não permite alteração no modo de recuperação dos custos. Para tal, seria necessário 

realizar uma alteração no código-fonte do programa, o que não é possível. 
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Novamente, para a metodologia Extent of Use, foi usada a barra 30 – WSCRUZ-19-1GR 

(Santa Cruz) – como referência para obtenção das tarifas. Também foi utilizado o mesmo 

parâmetro de integração λ igual a 0,001 (1000 discretizações) para a metodologia Aumann-

Shapley. Isto permite a comparação entre as mesmas metodologias, com sinais locacionais mais 

ou menos intensos. 

A tarifa atual foi mantida para fins de comparação. A Figura 6.2 mostra os resultados 

obtidos para a hipótese de Sinal Locacional Alto. 

 

TUSDg - Comparação entre Usinas (Sinal Locacional Alto)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

FUNIL-1--1GR SCRUZ-19-1GR NPECANHA-
6GR

FONTES---3GR P.PASSOS-2GR I.POMBOS-5GR ELETROB--000 TERMR2-1-138

R
$/

kW

NODAL EXTENT FPM A SHAP TARIFA MEDIA
 

 
Figura 6.2 – Gráfico Comparativo para os Geradores Light - Sinal Locacional Alto 

 

O Resultado obtido para todas as barras de geração do sistema da Light se encontra no 

Anexo IV. 

6.2.3 Análise dos Resultados 

A Tabela 6.7 mostra a média e o desvio padrão, calculados por barra e por método, das 

tarifas obtidas para a sinalização locacional baixa.    
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Tabela 6.7 – Média e Desvio Padrão das Tarifas Obtidas para os Geradores Light - Sinal Locacional 
Baixo 

 
BARRA NOME NODAL EXTENT FPM A SHAP NODAL 

ANEEL MÉDIA DESVIO 
PADRÃO % 

14 FUNIL-1--1GR 2,93 2,96 2,11 2,51 2,58 2,62 0,35 13% 
30 SCRUZ-19-1GR 1,22 1,99 1,81 2,12 1,62 1,75 0,35 20% 

250 NPECANHA-6GR 2,53 2,17 2,09 2,40 2,27 2,29 0,18 8% 
253 FONTES---3GR 2,48 2,17 2,22 2,41 2,26 2,31 0,13 6% 
255 P.PASSOS-2GR 2,34 2,17 2,25 2,47 2,25 2,30 0,11 5% 
257 I.POMBOS-5GR 6,11 4,18 2,79 3,47 5,00 4,31 1,30 30% 

3974 ELETROB--000 2,02 2,12 2,07 2,28 2,03 2,10 0,11 5% 
4201 TERMR2-1-138 3,74 2,52 2,79 2,52 3,39 2,99 0,55 18% 

 MÉDIA        2,92        2,54        2,27        2,52        2,68    
 DESVIO PADRÃO        1,48        0,73        0,35        0,41        1,07    
 % 50% 29% 15% 16% 40%    

 

Analisando os resultados obtidos para o caso onde o sinal locacional é baixo, pode-se 

perceber que em linhas gerais não há grandes discrepância entre as tarifas obtidas por barra 

calculadas pelos diversos métodos, como pode ser comprovado pela comparação da média com 

o desvio padrão por barra. O desvio padrão se mostra bastante inferior à média, o que revela a 

baixa discrepância entre os valores obtidos.  

A grande exceção se deu na barra de Ilha dos Pombos, onde a diferença entre a tarifa 

calculada pelo Nodal e a calculada pelo Participações Médias foi bastante significativa (R$ 6,11 

/kW contra R$ 2,79 /kW). O valor obtido pelo Nodal da ANEEL também foi elevado: R$ 5,00 /kW. 

O desvio padrão para Ilha dos Pombos mostra que sua variação é a maior de todas, variando 

cerca de 30% da média (R$ 1,30 relativo à R$ 4,31).  

Observando por método, observa-se que o Nodal e sua variante brasileira são os que 

apresentam maior sensibilidade. Contudo, a diferença entre o desvio da metodologia brasileira e a 

Nodal revela que o fator de ponderação presente na primeira, faz com que o sinal locacional dos 

circuitos de baixo carregamento seja atenuado. Como o carregamento dos circuitos é baixo, 

observa-se uma variação menor para o método brasileiro devido à presença do forte selo.  

A Tabela 6.8 traz uma análise semelhante para as tarifas obtidas para a sinalização 

locacional alta, tal como apresentado a seguir. 
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Tabela 6.8 – Média e Desvio Padrão das Tarifas Obtidas para os Geradores Light - Sinal Locacional 
Alto 

 
BARRA NOME NODAL EXTENT FPM A SHAP MÉDIA DESVIO 

PADRÃO % 

14 FUNIL-1--1GR 3,78 3,70 1,65 2,61 2,94 1,01 34% 
30 SCRUZ-19-1GR 0,12 1,57 1,03 1,83 1,14 0,76 66% 

250 NPECANHA-6GR 3,15 1,95 1,78 2,45 2,33 0,61 26% 
253 FONTES---3GR 2,99 1,94 1,89 2,47 2,32 0,52 22% 
255 P.PASSOS-2GR 2,51 1,94 1,90 2,65 2,25 0,39 17% 
257 I.POMBOS-5GR 10,33 6,29 3,34 4,70 6,17 3,03 49% 

3974 ELETROB--000 1,85 1,82 1,51 2,13 1,83 0,25 14% 
4201 TERMR2-1-138 4,96 2,53 3,12 2,56 3,29 1,14 35% 

 MÉDIA        3,71        2,72        2,03        2,68    
 DESVIO PADRÃO        3,02        1,59        0,79        0,86    
 % 81% 58% 39% 32%    
 

Para o caso onde o sinal locacional é alto, percebe-se uma maior sensibilidade na 

metodologia Nodal em relação às tarifas calculadas para o sinal locacional baixo. Nota-se pela 

Figura 6.2 e pela Tabela 6.8 que para este método a tarifa sofre maior variação. Repare que o 

desvio percentual em relação à média é 81% para a metodologia Nodal quando o sinal é 

intensificado. Destacam-se ainda as tarifas calculadas pelo Nodal para Santa Cruz e Ilha dos 

Pombos. A primeira bastante próxima de zero, enquanto que a segunda chega a mais de R$ 

10,00 /kW/mês.  

Para a metodologia Aumann-Shapley, observa-se ao menor desvio percentual em relação a 

média, fato revelado através das tarifas com menor discrepância entre as diferentes usinas do 

sistema. Um dos motivos para isto é a própria característica da metodologia que, ao promover 

indiretamente a “permutação” da ordem de entrada dos agentes de geração, equaliza os valores 

obtidos, não provocando grandes variações. 

Fazendo análise por barra, percebe-se que estas tarifas obtidas pelo Nodal “puxam” as 

médias e provocam grande discrepância no desvio padrão. Para Santa Cruz tem-se um desvio de 

66% em relação à média e para Ilha dos Pombos, 49%.  

Para ter uma visão mais apurada das tarifas calculadas por cada metodologia, analisaram-

se separadamente as tarifas obtidas por cada uma delas, comparando também os diferentes 

sinais locacionais. 

A Figura 6.3 mostra as tarifas obtidas para os geradores da Light, com a metodologia Nodal 

e suas variantes. 
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Figura 6.3 – Gráfico Comparativo para os Geradores Light - Metodologia Nodal 
 

 

Pode ser visto pela figura que em linhas gerais o Nodal Baixo e o Nodal Aneel seguem um 

mesmo padrão e suas tarifas não são muito discrepantes. Isto ocorre basicamente devido ao 

baixo sinal locacional observado em ambos os casos. A maior parte das tarifas é correspondente 

a Selo, o que nivela o valor para estes casos. Para o caso Nodal Alto, percebe-se que embora 

para algumas usinas não haja grandes variações das tarifas, para Santa Cruz e Ilha dos Pombos, 

sua TUSDg tem um comportamento bastante diferente dos demais casos. 

Conforme mencionado anteriormente, apesar de se definir uma barra de referência para o 

método, para efeitos de cálculos dos fluxos incrementais desta metodologia, seleciona-se uma 

barra de referência virtual, onde se compensam esses fluxos, de maneira a atribuir os custos de 

transmissão entre geradores e consumidores numa proporção pré-definida. No caso do Brasil, 

50% para os geradores e 50% para a demanda. Este local é conhecido como centro de gravidade 

econômico (onde o pagamento dos geradores e demanda são iguais).  

A Usina de Ilha dos Pombos, por exemplo, possui tarifas bastante altas, o que permite 

afirmar que ela se encontra longe deste centro de gravidade. De fato, esta usina é a mais 

afastada do sistema da Light e que é refletido nas tarifas obtidas. Por outro lado, Santa Cruz 

possui a menor tarifa, segundo sinalizado pelo Nodal Alto, o que permite a afirmação que esta 

barra de referência virtual se encontra próxima a ela. 

Observando a metodologia Extent of Use, observa-se um comportamento ligeiramente 

diferente. A Figura 6.4 mostra as tarifas obtidas com a metodologia Extent e suas variantes. Como 

agora a definição da barra de referência tem um impacto direto nas tarifas obtidas, procurou-se 
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utilizar uma barra de referência próxima ao centro de gravidade econômico do sistema. Com isso, 

utilizou-se a barra 30 – SCRUZ-19-1GR (Santa Cruz) – como referência. 
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Figura 6.4 – Gráfico Comparativo para os Geradores Light - Metodologia Extent of Use 

 

Observa-se em linhas gerais que as tarifas obtidas com o Extent Baixo possuem uma 

variação não desprezível entre si (cerca de 30%). O mesmo ocorre para o e o Extent Alto, com 

variação de quase 60% em relação à média. Como era de se esperar, no sinal locacional alto a 

tarifa obtida para Santa Cruz foi a menor obtida, pois lá se encontrava a barra de referência 

escolhida. Já para Ilha dos Pombos, que se encontra em um ponto mais afastado do sistema, a 

tarifa cresce substancialmente, quando o sinal locacional é alto. Se por ventura a fosse utilizada a 

referência em Ilha dos Pombos, por exemplo, as tarifas obtidas ficariam com uma sinalização 

menos adequada. 

A metodologia de Participações Médias, por sua vez, não necessita de uma barra de 

referência explícita. Percebe-se tanto para o sinal locacional baixo quanto para o sinal locacional 

alto que esta metodologia apresenta baixa sensibilidade em relação às tarifas obtidas por barra. 

Isto pode ser visto na Tabela 6.7 e na Tabela 6.8, que apresentam os resultados analisados para 

os dois sinais. 

Os resultados obtidos com esta metodologia se encontram na Figura 6.5. Comparando os 

sinais locacionais entre si, observa-se pouca variância entre os resultados obtidos para as duas 

sinalizações.  
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TUSDg - Comparação Metodologia Participações Médias
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Figura 6.5 – Gráfico Comparativo para os Geradores Light - Metodologia Paticipações Médias 
 
 

A Figura 6.6 apresenta os resultados comparativos obtidos com a metodologia Aumann-

Shapley.  
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Figura 6.6 – Gráfico Comparativo para os Geradores Light - Metodologia Aumann-Shapley 
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Pode-se perceber pela figura acima que não há grandes discrepâncias entre as tarifas 

obtidas independentemente da sinalização locacional, exceto para Ilha dos Pombos. Conforme 

explicado, esta metodologia busca resolver um problema de otimização onde cada gerador entra 

sucessivamente no sistema, buscando atender a demanda que lhe cause menor custo de 

transmissão (menor uso da rede). Em sua essência, esta entrada sucessiva é feita por meio de 

permutação onde cada agente tem a possibilidade de ser o primeiro e o último a acessar o 

sistema.  

Tal característica faz com que, independentemente do sinal locacional, suas tarifas sejam 

menos discrepantes entre os agentes (maior isonomia), pois não privilegia ou prejudica geradores 

em regiões distantes. Por isso observa-se maior homogeneidade entre as tarifas. Isso se reflete 

no desvio percentual de 16% em relação à média, para o sinal locacional baixo e de 32% para o 

sinal locacional alto.  

Vale ressaltar que, para esta metodologia, também não há influência da barra de referência 

escolhida.  

A Tabela 6.9 mostra a diferença entre os sinais locacionais para os diferentes métodos e 

diferentes barras do sistema. Para a Usina Funil, por exemplo, localizada na barra 14, a tarifa 

obtida pelo Método Nodal com Sinalização Locacional Alta é 29% maior do que a obtida para a 

mesma usina com a Sinalização Locacional Baixa. Já a tarifa obtida pelo Método de Participações 

Médias, para a mesma usina, é 22% menor para o sinal alto em relação ao sinal baixo (tarifa 

locacional alta é 78% do valor da tarifa locacional baixa).   

 
Tabela 6.9 – Diferença das Tarifas Obtidas Entre Sinais Locacionais  

 
BARRA NOME NOD A / 

NOD B * 
EXT A / 
EXT B 

FPM A / 
FPM B 

ASH A / 
ASH B MÉDIA DESVIO 

PADRÃO % 

14 FUNIL-1--1GR 129% 125% 78% 104% 109% 23% 21% 
30 SCRUZ-19-1GR 10% 79% 57% 86% 58% 34% 59% 

250 NPECANHA-6GR 125% 90% 85% 102% 100% 18% 18% 
253 FONTES---3GR 121% 89% 85% 102% 99% 16% 16% 
255 P.PASSOS-2GR 107% 89% 84% 107% 97% 12% 12% 
257 I.POMBOS-5GR 169% 150% 120% 135% 144% 21% 15% 

3974 ELETROB--000 92% 86% 73% 93% 86% 9% 11% 
4201 TERMR2-1-138 133% 100% 112% 102% 112% 15% 13% 

 MÉDIA 111% 101% 87% 104%    
 DESVIO PADRÃO 46% 24% 20% 14%    
 % 42% 24% 23% 14%    

 

* A/B = Sinal Locacional Alto / Sinal Locacional Baixo 

   

Observando os resultados obtidos por usina, observa-se que a usina de Santa Cruz é a que 

possui maior diferença entre as sinalizações (59%). Isto ocorre basicamente pela baixa tarifa 

obtida quando se calcula através da Metodologia Nodal com Sinal Locacional Alto.   
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Se observados os resultados por metodologia, a Metodologia Aumann-Shapley é a que se 

apresenta como mais robusta no tocante à variação dos resultados para os diferentes sinais. 

Percebe-se que as tarifas calculadas por este método apresentam uma variação de 14% em 

relação à média, enquanto que o Nodal apresenta a mesma variação na casa dos 40%.  
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7 METODOLOGIA PARA REDES DE MÉDIA TENSÃO 

7.1 Introdução 

Foi proposta uma abordagem para o cálculo das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição 

a serem pagas por unidades geradoras, conectadas ao sistema nos níveis de tensão de 34,5 kV, 

13,8 kV ou similares (MT em geral). 

Esta abordagem, em consonância ao proposto, procurou levar em conta a questão física do 

problema. Sendo assim, os aspectos relativos à própria conexão de um gerador nesses níveis de 

tensão, tais como os impactos na rede local, pontos de conexão, potência e tipo de gerador 

instalado foram considerados. Em seguida, foi analisado como os aspectos físicos desse 

problema impactam nos custos de rede, tentando traduzir os benefícios ou prejuízos introduzidos 

pelos geradores em sinais tarifários adequados. Por último, tendo os aspectos relevantes à 

conexão e os possíveis impactos nos custos de rede, procurou-se determinar o uso feito pelo 

gerador. 

7.2 Informações Necessárias 

Foi proposto inicialmente, classificar todos os clientes da empresa em grupos com atributos 

similares, tais como distribuição geográfica dos clientes, características das demandas individuais, 

níveis de tensão em que são alimentados e características das redes existentes para diversas 

regiões da área de concessão. Uma vez classificadas, seriam selecionadas Áreas de Distribuição 

Típicas (ADT), que seriam redes representativas de uma determinada região.  

Contudo, pela dificuldade em se classificar as diferentes áreas de uma distribuidora devido 

à heterogeneidade de clientes e redes, é proposta uma forma mais simples de abordagem.  

Ao invés de se determinar áreas típicas, através de cálculos complexos e muitas vezes 

subjetivos, propõe-se adotar cada uma das subestações da distribuidora como uma área típica. 

Isto pode ser justificado pelos seguintes pontos: 

 

1. Isto elimina na prática as características indesejáveis citadas acima, pois as informações 

necessárias para a análise seriam relativas à própria subestação e aos ramais de MT a 

ela conectados, diminuindo a subjetividade; 

2. As subestações e seus ramais de MT geralmente representam áreas com características 

de demanda e redes semelhantes, o que permite a aproximação; 

3. A quantidade de subestações não é de tal ordem que inviabilize uma análise 

individualizada. Para o sistema da Light, por exemplo, a quantidade total de SE é da 

ordem de 80. 

 

No Anexo V, é mostrada a lista dos geradores ligados à rede de Média Tensão da Light. 

Juntos, eles totalizam cerca de 170 MW de potência instalada. Considerando uma demanda total 
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de 4.840 MW, tal como exposto no item 6.2, este montante de geração equivale a 3,5% da 

capacidade instalada na distribuidora. 

Pelos motivos expostos acima, a análise para o cálculo das tarifas de uso dos geradores foi 

realizada por subestação. Para esta análise, é necessário um conjunto de dados da distribuidora 

que forneça informações físicas das subestações, das redes troncais de MT, de demanda e 

energia, e de custos envolvidos. 

Com esses dados, prossegue-se a análise conforme proposto anteriormente, levando em 

consideração as diferentes localizações do gerador na rede (geração conectada ao barramento 

da SE, geração conectada ao ramal de MT e geração conectada ao ramal de BT). São 

necessários, portanto, os dados referentes ao gerador a ser conectado na rede. 

O conjunto de dados necessários ao cálculo das tarifas de uso do sistema de distribuição 

para os geradores conectados na média tensão pode ser resumido em: 

 

1) Dados de Subestação 

a. Tipo de SE; 

b. Tensão Primária; 

c. Tensão Secundária; 

d. Quantidade de Transformadores; 

e. Potência dos Transformadores;  

f. Quantidade de Saídas. 

 

2) Dados de Redes Troncais 

a. Tipos de Redes; 

b. Especificação do Condutor; 

c. Tipo de Condutor; 

d. Comprimento do Troncal. 

 

3) Dados de Demanda e Energia 

a. Demanda Média da SE; 

b. Demanda Máxima da SE; 

c. Fator de Potência. 

 

4) Dados de Custos 

a. Vida Útil dos Transformadores; 

b. Taxa da Anualização; 

c. Custo da Energia; 

d. Custo Total da SE (exceto Bays de MT); 

e. Custo dos Bays de MT; 

f. Custo das Redes Troncais por km. 

g. Percentual de Custos Operacionais em Relação ao Total de Ativos 
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5) Dados de Geração 

a. Tipo de Gerador; 

b. Fator de Capacidade; 

c. Potência Instalada; 

d. Potência Firme; 

e. Potência Média; 

f. Distância do Gerador em relação a SE; 

g. Participação do Geradores na alocação de custos. 

 

A seguir será visto com mais detalhes cada um dos dados necessários. 

7.2.1 Dados de Subestação 

Neste primeiro conjunto estão os dados referentes à subestação que se deseja analisar. O 

Tipo de SE se refere ao tipo predominante de construção que a compõe: aérea ou subterrânea.   

As informações sobre os níveis de tensão da SE (primária e secundária) se relacionam às 

tensões (kV) nos lados de alta e de baixa dos transformadores. Além de servirem para a 

determinação de custos, no caso da tensão secundária (MT) o valor também é usado na 

determinação das correntes nos ramais, ponto fundamental na metodologia proposta. 

A quantidade e a potência de transformadores informam simplesmente o número de 

transformadores existentes na subestação e suas respectivas potências. Com isto, consegue-se 

obter a potência total da subestação. Vale ressaltar que, para fins de simplificação, todos 

transformadores considerados numa SE possuem a mesma potência. 

Por último, a quantidade de saídas informa a quantidade de ramais de MT conectados à 

SE, valor bastante importante na determinação dos custos totais da área, bem como na 

distribuição das demandas através da rede de MT. 

7.2.2 Dados de Redes Troncais 

Neste conjunto se encontram os dados referentes às redes troncais de média tensão que 

estão ligadas à SE.  

O Tipo de rede, assim como para SE, se refere ao tipo predominante de construção que a 

compõe: aérea, subterrânea ou mista. Além disso, a especificação e o tipo do condutor também 

estão relacionados ao tipo construtivo predominante. A especificação refere-se à escala na qual o 

tipo de condutor está identificado: AWG/MCM ou mm2. O tipo refere-se ao tipo de condutor 

predominante utilizado na rede de MT em questão. A Tabela 7.1 mostra um exemplo de 

classificação de condutores [9]. 
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Tabela 7.1 – Especificação e Tipo de Condutor 
 

ESPECIFICAÇÃO DO 
CONDUTOR AWG or Kcmil Al (mm2) 

2 33,62 
1\0 53,49 
3\0 85,01 
4\0 107,2 
300 152 

397,5 201,4 

TIPO DE CONDUTOR 

477 241,7 
 

Com estas informações, pode-se determinar o custo por km dos condutores escolhidos, 

assim como sua resistência. A Tabela 7.2 mostra os custos por km e as resistências de alguns 

condutores típicos de redes aéreas de média tensão. Os valores da resistência dos troncais serão 

importantes para a contabilização das perdas nas linhas, um ponto também fundamental na 

metodologia proposta, como será visto mais adiante [9]. 

 
Tabela 7.2 – Condutores de MT com suas resistências e custos/km 

 

AWG/MCM Al (mm2) Código Resistência a 
75 °C (Ohms) 

Custo Redes 
(R$/km) 

2 33,62 IRIS 1,04396 30.000 
1\0 53,49 POPPY 0,65682 35.000 
3\0 85,01 PHLOX 0,41306 42.000 
4\0 107,2 OXLIP 0,32808 48.000 
300 152 PEONY 0,23130 58.000 

397,5 201,4 CANNA 0,17520 68.000 
477 241,7 COSMOS 0,14600 75.000 

 
 

A última informação deste conjunto é o comprimento médio dos ramais de MT. Também por 

questão de simplificação, considera-se que todos os ramais possuem este mesmo comprimento 

médio. Ele é importante para a determinação do custo total dos troncais e das redes de média 

tensão ligadas à subestação, além da utilização no cálculo de demandas médias, máximas e 

correntes nos troncais e densidade de carga dos clientes.  

 

7.2.3 Dados de Demanda e Energia 

Neste segmento estão os valores de demanda média e máxima da subestação. Há 

diferenciação nesse ponto, pois cada uma delas irá servir de entrada para uma parte do cálculo 

das tarifas de uso da distribuição, conforme será visto mais adiante. A demanda máxima, por 

exemplo, é usada no cálculo da demanda máxima do troncal, da densidade máxima de carga dos 

clientes, da corrente máxima do troncal e dos clientes. O valor da energia consumida na área é 

calcula através da demanda média informada. 
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O valor do fator de potência permitido na área também é necessário, pois é usado no 

cálculo da corrente nos troncais. Com estas informações, são calculados adicionalmente os 

fatores de carga médio e de perdas. 

7.2.4 Dados de Custos 

Neste item são informados todos os dados relativos aos custos da subestação e dos 

respectivos ramais de média tensão a ela conectados. Estes dados servirão de base para a 

determinação dos valores da SE e redes a serem remunerados, bem como na precificação das 

tarifas de uso pagas pelas unidades geradoras ligadas à distribuição. 

Toda informação de custos fornecida neste conjunto se refere a investimentos realizados 

na aquisição e construção das instalações da área em questão. Contudo, o valor das tarifas de 

uso deve ser estabelecido mensalmente o que implica em anualização dos investimentos, de 

modo a se determinar o valor a ser remunerado anualmente ao longo da vida útil dos ativos a uma 

dada taxa de remuneração. Isto será realizado através da expressão matemática de pagamentos 

constantes, como será visto mais adiante, usando informações de investimentos, vida útil e taxa 

de anualização, aqui informados. 

O custo da subestação é o primeiro relativo aos investimentos. Nele devem ser computados 

todos os custos de aquisição de transformadores, bays (exceto de saída, que terão tratamento 

diferenciado), estruturas, terrenos, etc, além de obras civis e licenças. O custo dos bays de saída 

de MT está separado dos custos da SE, pois ele é contabilizado do lado das redes, e não da 

subestação. Esta ótica busca a se alinhar com o conceito de Função de Transmissão 

estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

 Neste conceito, define-se uma Função de Transmissão (FT) [62] como um conjunto de 

instalações funcionalmente dependentes e tratados de forma solidária para fins de apuração do 

serviço. Podemos ter as seguintes FT’s: 

 

• Linha de Transmissão (FT-LT) 

• Transformação (FT-TR) 

• Controle de Reativo (FT-CR) 

• Módulo Geral (FT-MG) 

 

Sendo assim, um bay de linha deve ser considerado como parte da rede, e não da SE, uma 

vez que sua indisponibilidade afeta diretamente a disponibilidade da linha. Seu custo deve, 

portanto, ser computado com os custos das linhas para fins de cálculo de uso da rede, isto é, na 

FT-LT. 

Os custos dos troncais por km, juntamente com os bays de MT, vão formar os custos de 

redes. A informação por km é uma maneira de padronizar os dados, tornando redes com 

diferentes comprimentos, mas com condutores e tipos construtivos semelhantes, comparáveis 

entre si. 
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O custo da energia relaciona-se ao preço médio de aquisição da energia, em R$/MWh, por 

parte da distribuidora. Seu valor é relevante para a contabilização dos custos provocados pelas 

perdas, conforme será detalhado. 

Todos os custos relacionados acima se referem aos investimentos realizados nos ativos 

que atendem a área em questão. Contudo, isto representa somente uma parte dos custos que 

devem ser remunerados. Devem ser considerados também os custos operacionais referentes a 

estes ativos, dentre eles os custos de operação e manutenção das redes e subestações. Por 

questão de simplificação, considera-se um montante percentual de O&M em relação ao custo total 

da área. O valor obtido é adicionado ao custo anualizado da SE ou das Redes para compor os 

custos totais que serão remunerados. Por este motivo, informa-se um percentual de custos 

operacionais em relação ao total de ativos, de modo a se estimar um valor de O&M compatível 

com os custos da área estudada. 

7.2.5 Dados de Geração 

Neste último conjunto de dados estão as informações do gerador para o qual será 

calculada a tarifa de uso. Aqui vale ressaltar que não só as características do gerador 

influenciarão o uso, mas também sua localização na rede. 

O fator de capacidade informa a potência média que um gerador pode fornecer, em relação 

à sua potência instalada. Este valor depende diretamente do tipo de geração instalada, variando 

conforme o tipo de combustível, projeto ou tecnologia.  

A potência instalada informa a potência nominal do gerador em questão. Por questão de 

simplificação, assume-se que este valor e a potência máxima são idênticos, e sua importância se 

percebe na determinação de possíveis expansões na rede, pois esta deve estar dimensionada 

para o possível escoamento de toda produção do gerador. A potência firme refere-se a potência 

mínima que este gerador garante fornecer em qualquer momento. Este conceito é diferente da 

potência média, pois mesmo gerando energia ao longo de um ano, por exemplo, sua potência 

firme pode ser igual a zero caso ele não garanta injetar um valor mínimo de potência em qualquer 

instante. Isto é importante para fins de contabilização de possíveis benefícios introduzidos pelo 

gerador. 

A potência média, ou geração média, depende do fator de capacidade do gerador, 

conforme descrito anteriormente. Seu valor é determinante no cálculo do uso e das perdas 

verificadas na rede de média tensão.  

7.3 Informações Iniciais Calculadas 

A seguir um resumo das informações necessárias, com as respectivas unidades. 
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Tabela 7.3 – Resumo das Informações Gerais Necessárias para o Modelo de MT 
 

INFORMAÇÃO ABREVIATURA UNIDADE 
Dados de Subestação   

Tipo de SE TipoSE - 
Tensão Primária kVPri kV 
Tensão Secundária kVSec kV 
Quantidade de Transformadores QtdeTrafo Unid. 
Potência dos Transformadores  PotTrafo MW 
Quantidade de Saídas QtdeSaida Unid. 

Dados de Redes Troncais   
Tipos de Redes TipoRede - 
Especificação do Condutor EspCond - 
Tipo de Condutor TipoCond AWG ou mm2 
Comprimento do Troncal KmTronc km 

Dados de Demanda e Energia   
Demanda Média da SE DemMed MW 
Demanda Máxima da SE DemMax MW 
Fator de Potência FP p.u. 

Dados de Custos   
Vida Útil dos Transformadores VIdaUtil Anos 
Taxa da Anualização TxAnual % 
Custo da Energia CustEnergia R$/MWh 
Custo Total da SE (exceto Bays de MT) CustSE R$ 
Custo dos Bays de MT CustBay R$/Unid 
Custo das Redes Troncais por km CustTroncKm R$/km 
Percentual de Custos Operacionais em Relação ao 
Total de Ativos TxOEM % 

Dados de Geração   
Tipo de Gerador TipoGer - 
Fator de Capacidade FCap % 
Potência Instalada GerInst MW 
Potência Firme GerFirm MW 
Potência Média GerMed MW 
Distância do Gerador em relação a SE KmGer Km 
Participação dos Geradores na alocação de custos AlocGer % 

 

Dadas as informações listadas acima, são calculadas (ou obtidas) as seguintes 

informações iniciais: 

 

• Potência da Subestação (PotSE) – [MW] 

 

PotSE = QtdeTrafo * PotTrafo 
 

• Resistência do Condutor (OhmCond) – [Ohms] 

 

A resistência é obtida através da especificação e tipo de condutor definidos para as redes 

troncais de Média Tensão; 
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• Capacidade de 1 Troncal (CapTronc) – [MW] 

 

CapTronc = PotSE / QtdeSaida 
 

• Custo de 1 Troncal (CustTronc) – [R$] 

 

CustTronc = CustTroncKm * KmTronc + CustBay 
 

• Custo das Redes ligadas à SE (CustRede) – [R$] 

 

CustRede = CustTronc * QtdeSaida 
 

• Custo Total da Área – Subestação + Rede (CustArea) – [R$] 

 

CustArea = CustSE + CustRede 
 

• Custo Operacional da Área (CustOEM) – [R$] 

 

CustOEM = CustArea * TxOEM 
 

• Energia (Energia) – [MWh] 

 

Energia = DemMed * 8,76 
 

• Fator de Carga (FCarga) – [p.u.] 

 

FCarga = DemMed / DemMax 
 

• Fator de Perda (FPerda) – [p.u.] 

 

SE (FCarga < 0,6) ENTÃO 
FPerda = 0,72 *  FCarga 

SE NÃO 
FPerda = 0,7 * FCarga2 + 0,3 * FCarga 

FIM 
 

O valor do fator de perda, em p.u., respeita a seguinte característica: FCarga2 < FPerda < 
FCarga (inferior ao fator de carga e superior ao quadrado do fator de carga). Entretanto, não é 

possível determinar exatamente o fator de perda a partir do fator de carga, pois o primeiro é 

determinado a partir das perdas em função do tempo. A expressão acima constitui uma fórmula 



84 

aproximada que relaciona diretamente estas variáveis, e chega a valores satisfatórios para o fator 

de perda [8] [63]. 

 

• Demanda Média e Máxima do Troncal (DemMedTronc e DemMaxTronc) – [MW] 

 

DemMedTronc = DemMed / QtdeSaida 
DemMaxTronc = DemMax / QtdeSaida 

 

Aqui se assume que a demanda da subestação está distribuída uniformemente pelos 

ramais de Média Tensão.  

 

• Densidade Média e Máxima de Clientes (DenMedCli e DenMaxCli) – [MW/km] 

 

DenMedCli = DemMedTronc / KmTronc 
DenMaxCli = DemMaxTronc / KmTronc 

 

Aqui se assume que os clientes (as cargas) estão distribuídos uniformemente ao longo do 

troncal, conforme representado na Figura 7.1: 

 
Figura 7.1 – Distribuição uniforme das cargas no troncal 

 

Na figura acima se pode observar um ramal de MT de 10 km, cuja demanda máxima é de 

10 MW. Seguindo o critério exposto, a demanda máxima do ramal é distribuída uniformemente 

por km para se obter a densidade de clientes, em MW/km. Aqui se supõe que toda carga presente 

no trecho está concentrada no seu final [8]. Por exemplo, todos os clientes ligados à rede no 

trecho de 0 a 1 km da subestação estão representados como uma carga concentrada equivalente 

no final do trecho, isto é, a 1 km. Sendo assim, as cargas representadas são todas de mesmo 

valor e estão espaçadas homogeneamente a cada 1 km até o final do ramal. 

 

• Corrente Média e Máxima no Troncal (CorrMedET e CorrMaxET) – [A] 

 

CorrMedET = (DemMedTronc *1000) / ( 3  * kVSec * FP) 

CorrMaxET = (DemMaxTronc *1000) / ( 3  * kVSec * FP) 
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• Corrente Média e Máxima no Cliente (CorrMedC e CorrMaxC) – [A] 

 

CorrMedC = (DenMedCli *1000) / ( 3  * kVSec * FP) 

CorrMaxC = (DenMaxCli *1000) / ( 3  * kVSec * FP) 
 
 

• Custo Total Anualizado + Operacional da SE (AnoSE) – [R$] 

 

Conforme descrito anteriormente, toda informação de custos fornecida se refere a 

investimentos realizados na aquisição e construção das instalações da área em questão. Foi 

ressaltado que o valor das tarifas de uso deveria ser estabelecido mensalmente o que implicaria 

em anualização dos investimentos, de modo a se determinar o valor a ser remunerado. 

O problema consiste no seguinte: dado o valor presente de investimento, deseja-se obter 

uma série de pagamentos constantes (anuais, por exemplo) que remunerem os ativos investidos, 

ao longo de sua vida útil e a uma dada taxa de remuneração. Isto pode ser obtido através da 

expressão abaixo [64]: 
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Onde: 

PMT: Valor dos pagamentos constantes obtidos; 

PV: Valor Presente dos investimentos; 

i: Taxa de Remuneração 

n: Número de Períodos (Neste caso, vida útil dos ativos) 

 

Desta maneira, para se obter o custo total anualizado da SE (exceto dos bays), basta 

substituir os valores abaixo na fórmula apresentada acima. Além disso, é necessário adicionar 

também os custos operacionais referentes à subestação.  

 
AnoSE = PMT + (CustSE * TxOEM) 

 
PV = CustoSE 

i = TxAnual 
n = VidaUtil 

 

• Custo Total Anualizado + Operacional de Redes (AnoRede) – [R$] 

 

A mesma expressão se aplica neste caso. Os custos totais de redes devem ser anualizados 

da mesma maneira como foram os da subestação, adicionando-se também os custos 

operacionais das redes. 
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AnoRede = PMT+ (CustRede * TxOEM) 
 

PV = CustRede 
i = TxAnual 
n = VidaUtil 

 

Aqui vale ressaltar que o custo anualizado das redes já inclui os custos com os Bays de Média 

Tensão, seguindo aquela filosofia de que estes fazem parte das redes, para fins de 

contabilização. 

 

• Custo Anualizado + Operacional de um Troncal (AnoTronc) – [R$] 

 

AnoTronc = AnoRede / QtdeSaida 
 

• Custo Unitário Anualizado + Operacional da SE (AnoSEUnit) – [R$/MW] 

 

AnoSEUnit = AnoSE / PotSE 
 

• Custo Unitário Anualizado + Operacional de 1 Troncal (AnoTroncUnit) – [R$/MW/km] 

 

AnoTroncUnit = AnoTronc / CapTronc / KmTronc 
 

Com estas informações calculadas, pode-se enfim propor um cálculo para as Tarifas de 

Uso para os Geradores conectados à rede de Média Tensão. 

7.4 Componentes da TUSDg 

Após exaustiva análise do problema, onde foram estudadas as características do nível de 

média tensão (redes e subestações), dos possíveis geradores entrantes neste nível e das 

informações que pudessem ser disponibilizadas pelas distribuidoras de energia, concluiu-se que a 

melhor maneira de calcular o uso dos geradores seria abordando o problema em algumas partes, 

dependendo das características que se deseja analisar. Estas partes formariam algumas 

componentes distintas que, somadas, forneceriam uma tarifa de uso a ser paga (ou recebida) pelo 

gerador.   

Sendo assim, para calcular o valor das Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição pagas 

pelos Geradores (TUSDg) conectados à rede de Média Tensão, são propostas 4 componentes 

distintas: 
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1. Componente Uso 

2. Componente Ampliação 

3. Componente Benefício 

4. Componente Perdas 

 

A determinação de cada uma das componentes se daria da seguinte forma: primeiramente 

se calculam algumas grandezas originais da rede, isto é, sem a inclusão dos geradores. Neste 

ponto é calculada a densidade máxima e média de clientes por trecho, potência por trecho, 

corrente máxima e média por trecho, perda máxima e média por trecho, entre outras. Em seguida, 

as mesmas grandezas são calculadas com a presença do gerador na área. Com tudo calculado, 

comparam-se os valores obtidos antes e depois da inclusão do gerador, quantificando assim o 

impacto que ele causa na área. 

A seguir detalham-se as componentes citadas acima, bem como sua obtenção. 

7.4.1 Componente Uso 

Esta componente busca determinar o uso efetivo das instalações da área feito pelo 

gerador. Sendo assim, são identificados os seguintes usos: o Uso nos Troncais, Uso nos 

Transformadores e Uso Total. 

 

• Uso nos Troncais (UsoTronc) – [R$] 

 

O Uso nos Troncais busca capturar o uso realizado pelo gerador somente na rede de MT e 

é calculado da seguinte forma: 

 

UsoTronc = Min(GerMed / DemMed, 1) * AnoRede * (AlocGer / 100) 
 

A expressão acima define o Uso nos Troncais como 50% dos custos anualizados das redes 

pela proporção de geração média fornecida pelo gerador em relação à demanda média. Isto é 

explicitado através do termo Min(GerMed / DemMed, 1). Se o valor da geração média for inferior à 

demanda média da área, o gerador pagará somente 50% do que ele injeta na rede em relação à 

demanda média. Por outro lado, se o valor da geração média for superior à demanda média da 

área, 50% dos custos da rede são alocados ao gerador. Vale ressaltar que os outros 50% são 

pagos pelos consumidores. 

 

• Uso nos Transformadores (UsoSE) – [R$] 

 

O Uso nos Transformadores busca capturar o uso realizado pelo gerador nos 

transformadores. É calculado da seguinte forma: 
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SE (GerMed / DemMed) >1 ENTÃO 
UsoSE = (GerMed - DemMed) * AnoSEUnit * (AlocGer / 100) 

SE NÃO 
UsoSE = 0 

FIM 
 

A expressão acima determina que só seja atribuído uso nos transformadores, por parte do 

gerador, se houver exportação de energia para níveis superiores de tensão. Isto é determinado no 

condicionante SE (GerMed/DemMed) > 1. Neste caso, atribui-se ao gerador 50% do custo unitário 

anualizado do transformador multiplicado pela energia excedente que vai para o nível de tensão 

superior. 

Vale destacar que aqui se deseja determinar somente o uso propriamente dito. O possível 

alívio no transformador, que constitui um benefício, não é computado aqui por não se considerado 

um uso direto pelo gerador.   

 

• Uso Total (UsoTotal) – [R$] 

 

O Uso Total é calculado de forma simples e direta: é a soma das duas parcelas anteriores. 

  

UsoTotal = UsoTronc + UsoSE 
 

O cálculo do uso por parte do gerador foi feito utilizando-se valores de Demanda e Geração 

Média por se acreditar que estes representam um comportamento normal de operação da área, 

mais adequado para se determinar o uso efetivo. 

 

• Componente Uso (CompUso) – [R$/kW/mês] 

 

A Componente Uso é calculada pela expressão a seguir: 

 

COMPUso = UsoTotal / GerInst / 12 / 1000 
 

O valor da Componente Uso, em R$/kW/mês, assim como das demais componentes, 

conforme será visto, é calculado em relação à Geração Instalada (Potência), e não em relação à 

Geração Média. 

7.4.2 Componente Ampliação 

A Componente Ampliação busca determinar possíveis ampliações nas instalações da área 

acarretadas pela presença do gerador. Dependendo do tamanho ou da localização do gerador ele 

pode vir a impactar de maneira negativa a área uma vez que pode sobrecarregar a rede ou os 

transformadores, indicando uma necessidade de ampliação de modo a escoar a energia por ele 
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injetada. Esta componente, portanto, calcula um valor de tarifa que sinalize aos agentes a 

necessidade de expansão, caso ele se conecte à area.  

São identificadas as seguintes ampliações: Ampliação nos Troncais, Ampliação nos 

Transformadores e Ampliação Total. 

 

• Ampliação nos Troncais (AmpTronc) – [R$] 

 

Para realizar o cálculo da ampliação nos troncais, considera-se primeiramente a Figura 7.2. 

 

 
Figura 7.2 – Distribuição uniforme das cargas no troncal, com Gerador 

 

A figura acima representa um troncal de MT da área considerada, de demanda 10 MW e de 

10 km de comprimento. Isso gera uma de densidade de clientes uniforme de 1 MW/km. O 

gerador, segundo o exemplo, está a 5 km da subestação. Com esta configuração, são calculadas 

as grandezas por trecho, exibidas na Figura 7.3. 

 

 
 

Figura 7.3 – Cálculo da Ampliação por Trecho 
 

A coluna trecho mostra a quantidade de trechos presentes no troncal. No exemplo, são 10 

trechos no total (de zero a nove), cobrindo um total de 10 km. O trecho 4, por exemplo, 

compreende os km de 4 a 5, já o trecho 9 compreende os km de 9 a 10. Por questão de 

convenção, assumiu-se que o gerador ligado a 5 km, está no início de trecho 5. Isto foi 

estabelecido de modo que quando o gerador estivesse no km 0, os valores calculados por trecho 

com o gerador fossem idênticos aos calculados sem o gerador (o que é conceitualmente correto 

pois não há influência direta do gerador no ramal nesta situação).  

A coluna de Demanda Máxima Trecho Sem Geração calcula a demanda por trecho ao 

longo do tronco de MT sem a presença do gerador. Retomando a Figura 7.3, percebe-se que a 

demanda no primeiro trecho é de 10 MW, isto é, da saída da subestação até a chegada à primeira 
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carga concentrada no final do trecho. Na coluna Demanda Máxima Cliente, para o mesmo trecho, 

percebe-se que a demanda máxima no final de todos os trechos é de 1 MW. A medida que se 

segue até o final do troncal de MT, pode ser visto que a cada trecho a demanda máxima sem 

geração diminui 1 MW, isto é, a cada trecho 1 MW da potência solicitada da subestação vai para 

o cliente, diminuindo a demanda em direção ao final do troncal. No último trecho, por exemplo, 

observa-se somente 1 MW, que atende a carga situada na extremidade do troncal. 

A coluna Demanda Máxima Trecho Com Geração, por sua vez, calcula a demanda por 

trecho ao longo do tronco de MT com a presença do gerador. Considerando novamente a Figura 

7.3, observa-se que um gerador com Potência Instalada de 5 MW foi conectado ao ramal de MT a 

5 km de distância (início do trecho 5). Como é natural de se esperar, parte da demanda existente 

no ramal vai ser atendida pelo gerador, diminuindo a potência solicitada da subestação. Sendo a 

Potência Instalada do gerador é de 5 MW, a demanda máxima solicitada no ramal diminui de 10 

para 5 MW, conforme observado no trecho 0. 

Esta demanda máxima vai diminuindo à medida que se distancia da SE, até o ponto de 

conexão do gerador. Neste ponto tem-se a seguinte situação, representada na Figura 7.4: 

 

 
Figura 7.4 – Balanço de Injeção no Ponto de Conexão do Gerador 

 

Conforme visto na tabela, no trecho 4 tem-se uma demanda máxima com geração de 1 

MW. No início do trecho 5, com a conexão do gerador, tem-se a injeção de 5 MW. Parte desta 

potência injetada, assim como parte da proveniente do trecho 4, é consumida pela carga. O 

restante segue para atender as demais cargas do ramal. O balanço de energia indica que 5 MW 

fluem para o trecho 5, conforme calculado na tabela da Figura 7.3. 

A coluna de Corrente Máxima Trecho Sem Geração calcula as correntes elétricas 

associadas às Demanda Máxima Trecho Sem Geração. O cálculo é realizado utilizando a mesma 

expressão usada para o cálculo da Corrente Média e Máxima no Troncal. Por sua vez, a coluna 

de Corrente Máxima Trecho com Geração faz o cálculo das correntes associadas às Demanda 

Máxima Trecho Com Geração.  

Com estas variáveis determinadas, calcula-se o custo de ampliação por trecho da seguinte 

maneira: 
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o Custo da Ampliação do Trecho i (AmpT(i)) – [R$]  

 

AmpT(i) = Max(0 , DemMaxT_CGer(i) - DemMaxT_SGer(i) ) * AnoTroncUnit 
 
Onde: 
DemMaxT_CGer(i) = Demanda Máxima do Trecho i Com Geração 
DemMaxT_SGer(i) = Demanda Máxima do Trecho i Sem Geração 
AnoTroncUnit = Custo Unitário Anualizado de 1 Troncal 

 

Na prática, o que a expressão acima faz é determinar se houve alteração na demanda 

máxima em algum trecho após a inserção do gerador. Isto é feito pelo termo Max(0 , 

DemMaxT_CGer(i) - DemMaxT_SGer(i) ), que somente atribui valores diferentes de zero nas 

ampliações se o gerador causar aumento na demanda em algum trecho do ramal MT. Em caso 

afirmativo, a diferença entre eles, isto é, o delta de impacto é multiplicado pelo custo anualizado 

de 1 troncal. Aqui vale ressaltar que não há alocação de 50% para os geradores e 50% para a 

demanda. Assume-se que o gerador é 100% responsável pela possível ampliação, não sendo 

justa a remuneração de parte disto pelos consumidores. A sinalização econômica deve ser 100 % 

para os geradores. 

Por último, calcula-se a Ampliação nos Troncais (AmpTronc): 

 

AmpTronc = ∑
=

NT

i 1
AmpT(i) 

Onde: 
NT = Número de Trechos 

 

No exemplo da Figura 7.3, especificamente, este valor ficou igual a zero. O gerador não 

provocou impactos de ampliações. 

 

• Ampliação nos Transformadores (AmpSE) – [R$] 

 

Esta parcela do cálculo das ampliações busca determinar possíveis ampliações no 

transformador que liga as tensões superiores à rede de Média Tensão. É calculado pela seguinte 

expressão: 

 

SE GerInst > (DemMax + PotSE) ENTÃO 
AmpSE = (GerInst – (DemMax + PotSE)) * AnoSEUnit  

SE NÃO 
AmpSE = 0 

FIM 
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Na prática, só é atribuída responsabilidade de ampliação no transformador se a Potência 

Instalada do gerador for superior à Demanda Máxima da área estudada mais a Potência Instalada 

na Subestação. Para casos onde a Potência Instalada do gerador é inferior à Demanda Máxima 

da área, parte da demanda é atendida pelo gerador. Em casos onde Potência Instalada for 

superior a esta demanda, não há importação de energia dos níveis superiores. A demanda 

máxima total seria suprida pelo gerador e o excedente exportado aos níveis superiores. Contudo, 

neste caso, haveria um fluxo inverso no sentido de MT para níveis de tensão superiores, menor 

do que a capacidade dos transformadores. Deste modo, não cabe ampliação. 

Se a Potência Instalada for superior a Demanda Máxima somada à Potência da 

Subestação, há o atendimento completo da demanda da área, mais a exportação para níveis 

superiores, mais um excedente. Este excedente sinaliza a necessidade de ampliação dos 

transformadores para o escoamento total da energia, o que é descrito na expressão acima. 

Em resumo, sendo a potência instalada superior à demanda máxima da área mais a 

potência da SE, multiplica-se o excedente de potência pelo custo unitário anualizado dos 

transformadores. Ressalta-se que a responsabilidade por este aumento deve ser alocada 100 % 

pro gerador. Caso contrário, não há custo de ampliação nos transformadores. 

 

• Ampliação Total (AmpTotal) – [R$] 

 

A Ampliação Total é calculada de forma simples e direta: é a soma das duas parcelas 

anteriores. 

  

AmpTotal = AmpTronc + AmpSE 
 

O cálculo da ampliação causada pelo gerador foi feita utilizando-se valores de Demanda e 

Geração Máxima por se acreditar que estas são as variáveis determinantes de expansão do 

sistema, mais adequadas para se determinar possíveis ampliações nas redes e transformadores. 

 

• Componente Ampliação (CompAmp) – [R$/kW/mês] 

 

A Componente Ampliação é calculada pela expressão a seguir: 

 

COMPAmp = AmpTotal / GerInst / 12 / 1000 
 

O valor da Componente Ampliação, em R$/kW/mês, também é calculado em relação à 

Geração Instalada (Potência), e não em relação à Geração Média. 
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7.4.3 Componente Benefício 

O Componente Benefício, ao contrário da Ampliação, busca determinar possíveis 

benefícios às instalações da área acarretadas pela presença do gerador. Como citado 

anteriormente, dependendo do tamanho ou da localização do gerador ele pode ter impactos 

distintos na área. No caso do Benefício, deseja-se capturar o impacto positivo na área, que pode 

ser alívio na rede ou os transformadores, indicando que os componentes da área estão com maior 

folga em sua operação, podendo atender a um eventual aumento de carga sem a necessidade de 

novos investimentos. Esta componente, portanto, calcula um valor de tarifa que sinalize aos 

agentes o alívio nas instalações existentes, caso ele se conecte à área.  

Vale ressaltar que as perdas não são consideradas neste momento. O tratamento desta 

questão será realizada de forma diferenciada na Componente Perdas. 

São identificados os seguintes benefícios: Benefícios nos Troncais, Benefícios nos 

Transformadores e Benefício Total. 

 

• Benefício nos Troncais (BenTronc) – [R$] 

 

Para realizar o cálculo do beneficio nos troncais, também se considera o mesmo princípio 

colocado na Figura 7.5. Com a configuração idêntica da distribuição de clientes e geração, são 

calculadas as grandezas por trecho, exibidas na Figura 7.3: 

 

 
 

Figura 7.5 – Cálculo do Benefício por Trecho 
 

O cálculo por trecho realizado em todas as colunas é realizado de forma idêntica à 

apresentada na componente de ampliações. Calculam-se as mesmas informações. Contudo, em 

relação à Demanda Máxima Com Geração, nota-se uma diferença fundamental. Ao invés de se 

utilizar a Potência Instalada, é utilizada a Potência Firme, conceito já discutido anteriormente.  

Nos cálculos exibidos acima o gerador está conectado na mesma posição, mas sua 

Potência Firme (quanto ele garante fornecer) é de 0,5 MW, enquanto sua Potência Instalada era 

de 5 MW. Isto acarreta imediatamente que a potência solicitada da SE seja 9,5 MW, ao invés dos 

10 MW originais, contra os 5 MW calculados na ampliação. 

Isto é de extrema importância na contabilização dos benefícios uma vez que não se pode 

atribuir ao gerador um sinal positivo sem que ele de fato garanta fornecer esta energia, aliviando 
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de fato o carregamento nas redes e transformadores. Por isto, na hora de se calcular esta 

Componente, utiliza-se a Potência Firme. 

Com as variáveis determinadas, calcula-se o custo de benefício por trecho da seguinte 

maneira: 

 

o Custo do Benefício do Trecho i (BenT(i)) – [R$]  

 

BenT(i) = Max(0 , DemMaxT_SGer(i) -  DemMaxT_CGer(i) ) * AnoTroncUnit 
 
Onde: 
DemMaxT_CGer(i) = Demanda Máxima do Trecho i Com Geração 
DemMaxT_SGer(i) = Demanda Máxima do Trecho i Sem Geração 
AnoTroncUnit = Custo Unitário Anualizado de 1 Troncal 

 

Na prática a expressão acima faz a avaliação contrária à realizada na Componente 

Ampliação. Note que o termo Max(0 , DemMaxT_SGer(i) -  DemMaxT_CGer(i) ) é invertido em 

relação à ampliação por trecho. Isto ocorre, pois agora se deseja computar somente a diminuição 

na demanda por trecho causada pela introdução do gerador. Em caso afirmativo, a diferença 

entre eles, isto é, o delta de impacto também é multiplicado pelo custo anualizado de 1 troncal. 

Aqui também se assume que o gerador é 100% responsável pelo possível benefício. 

Vale ressaltar novamente que a Demanda Máxima do Trecho i Com Geração e Sem 

Geração é calculada em relação à Potência Firme, e não mais em relação à Potência Instalada. 

O Benefício nos Troncais (BenTronc) é calculado em seguida: 

 

BenTronc = ∑
=

NT

i 1
BenT(i) 

Onde: 
NT = Número de Trechos 

 

No exemplo da Figura 7.5, especificamente, este valor ficou igual a R$ 2.285 (soma do 

trecho 0 ao 4, ao custo de R$ 456,9 cada). 

 

• Benefício nos Transformadores (BenSE) – [R$] 

 

Esta parcela do cálculo dos benefícios busca determinar um possível alívio no fluxo do 

transformador que liga as tensões superiores à rede de Média Tensão. É calculado da seguinte 

maneira: 
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SE (GerFirm < DemMax) ENTÃO 
BenSE = (GerFirm) * AnoSEUnit  

SENÃO SE (GerFirm < 2 * DemMax) ENTÃO 
BenSE = (2 * DemMax - GerFirm) * AnoSEUnit  

SENÃO 
BenSE = 0 

FIM 
 

Só é atribuído benefício no carregamento do transformador quando o montante no fluxo do 

transformador em relação ao fluxo passante na situação de Demanda Máxima da área se reduz. 

Se a Geração Firme atender as condições acima, o gerador efetivamente alivia o carregamento 

no transformador, pois há menor fluxo de potência passante. Neste caso é de fato introduzido um 

benefício. A estrutura acima busca somente capturar a variação benéfica no fluxo do 

transformador nos dois sentidos (importação e exportação).  

Num exemplo da estrutura acima, considera-se uma área com 40 MW de Demanda 

Máxima, com um gerador cuja Potência Firme é de 30 MW. Nestas condições, o carregamento do 

transformador se reduz de 40 MW (sem o gerador) para 10 MW (com o gerador). Há uma redução 

de 30 MW, que é considerada benefício. Num outro caso, onde a Potência Firme é de 50 MW, o 

fluxo no transformador também passa a ser 10 MW, só que em sentido inverso. Neste caso 

também houve redução de 30 MW no carregamento.   

Também é ressaltado que a responsabilidade pelo alívio na carga dos transformadores 

deve ser alocada 100 % pro gerador. Caso contrário, não havería benefício nos transformadores. 

 

• Benefício Total (BenTotal) – [R$] 

 

O Benefício Total é calculado de forma simples e direta: somando-se as duas parcelas 

citas. 

  

BenTotal = BenTronc + BenSE 
 

O cálculo do benefício criado pelo gerador foi feito se utilizando os valores de Demanda 

Máxima e Geração Firme por se acreditar que estas são as variáveis mais adequadas para se 

determinar os possíveis benefícios nas redes e transformadores. 

 

• Componente Benefício (CompBen) – [R$/kW/mês] 

 

A Componente Benefício é calculada pela expressão abaixo: 

 

COMPBen = - (BenTotal / GerInst / 12 / 1000) 
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O valor da Componente Benefício, em R$/kW/mês, também é calculado em relação à 

Geração Instalada (Potência), e não em relação à Geração Média. O sinal negativo indica que 

esta componente entra para diminuir o valor total da Tarifa. Em outras palavras, trata-se de um 

valor a ser descontado (ou recebido) para o gerador na tarifa final. 

7.4.4 Componente Perda 

A Componente Perda busca determinar o aumento ou a diminuição das perdas nas redes 

com a introdução do gerador que, dependendo de seu tamanho ou localização, pode causar 

impactos distintos na área. Seguindo o mesmo princípio das componentes ampliação e benefício, 

calculam-se as variáveis por trecho de modo a se obter as perdas por trecho com e sem geração. 

Contudo, ao invés de se adotar os valores de Demanda e Corrente Máxima, são utilizados seus 

valores médios, conforme será abordado mais adiante. 

Para o cálculo das perdas, são identificadas as seguintes parcelas: Perdas Sem Geração, 

Perdas Com Geração e Balanço de Perdas. 

 

• Perdas de Energia Sem Geração (PerdaSG) – [MWh] 

• Perdas de Energia Com Geração (PerdaCG) – [MWh] 

 

O princípio colocado na Figura 7.3 também serve de base para o cálculo das perdas por 

trecho. Com a mesma configuração da distribuição de clientes e geração, são calculadas as 

grandezas por trecho, exibidas na Figura 7.6: 

 

 
 

Figura 7.6 – Cálculo da Perda por Trecho 
 

A diferença principal que pode ser percebida aqui em relação às componentes ampliação e 

benefício é a não utilização da Demanda Máxima e sim da Demanda Média. Repara-se que a 

demanda utilizada no ramal não é mais 10 MW e sim 5 MW (no exemplo) e a demanda média dos 

clientes passou de 1 MW para 0,5 MW. Outro ponto importante é que agora não se utiliza a 

Potência Instalada ou Firme do gerador, e sim sua Potência Média (Geração Média). No exemplo 

da tabela a Potência Média considerada foi de 3 MW, o que gerou a configuração por trecho 

observada. 
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O cálculo de todas as variáveis é idêntico ao realizado para as outras componentes. Vale 

destacar também que caso o gerador esteja ligado à barra da SE (km zero) as perdas por trecho 

com ou sem geração são idênticas. 

Com as variáveis determinadas, calcula-se a perda por trecho sem geração e com geração 

do seguinte modo: 

 

o Perda Sem Geração do Trecho i (PerdaT_SG(i)) – [kW]  

o Perda Com Geração do Trecho i (PerdaT_CG(i)) – [kW]  

 

PerdaT_SG(i) = (CorrT_SG(i)2 * OhmCond * 3) / 1000 
PerdaT_CG(i) = (CorrT_CG(i)2 * OhmCond * 3) / 1000 

 
Onde: 
CorrT_SG (i) = Corrente Média do Trecho i Sem Geração 
CorrT_CG (i) = Corrente Média do Trecho i Com Geração 
OhmCond = Resistência do Condutor 

 

A expressão acima corresponde à perda trifásica e equivale a: 

 
23 iRPerda ⋅⋅=  

 

A Perda Total de Energia Sem Geração (PerdaSG)  e Com Geração (PerdaCG) é calculada 

em seguida: 

 

PerdaSG = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
∑
=

NT

i 1

i)PerdaT_SG( * FPerda * (8760 / 1000) 

PerdaCG = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
∑
=

NT

i 1

i)PerdaT_CG( * FPerda * (8760 / 1000) 

 
Onde: 
NT = Número de Trechos 
FPerda = Fator de Perdas  

 

O valor obtido é igual à soma das perdas de potência calculadas em cada trecho, sem e 

com geração, multiplicadas pelo Fator de Perdas e passadas para MWh de modo a se tornarem 

quantificáveis economicamente conforme será explicado mais adiante. 

 

• Balanço de Perdas (BalPerda) – [MWh] 

 

O Balanço de Perdas nada mais é do que a verificação da diferença entre as perdas com o 

gerador e sem o gerador. Seu cálculo é: 
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BalPerda = PerdaCG - PerdaSG  
 

Se as perdas somadas por trecho com a adição do gerador forem superiores às sem o 

gerador, o valor do balanço é positivo sinalizando que sua presença prejudica o troncal no qual 

está conectado, em relação às perdas. Caso contrário, isto é, balanço negativo, é sinalizado que o 

gerador reduz as perdas no troncal.  

 

• Componente Perda (CompPer) – [R$/kW/mês] 

 

A Componente Perda é calculada pela da seguinte maneira: 

 

COMPPer = (BalPerda * CustEnergia) / GerInst / 12 / 1000 
 
Onde: 
CustEnerg = Custo de Aquisição da Energia pela Distribuidora [R$/MWh] 

 

Como pode ser visto acima, se atribui ao gerador o balanço de perdas multiplicado pelo 

custo da energia e, dependo do resultado do balanço, pode ser positivo (pago) ou negativo 

(descontado) para o gerador. O valor obtido também é aplicado à Potência Instalada do Gerador. 

7.4.5 A Tarifa de Uso Paga por Unidades Geradoras – TUSDg 

Tendo em vista as componentes apresentadas acima, consolida-se as parcelas presentes 

em suas formações, bem como o valor final da TUSDg para pelos geradores conectados à rede 

de Média Tensão. 

 

1. Componente Uso (CompUso) 

a. Uso nos Troncais 

b. Uso nos Transformadores 

c. Uso Total 

 

2. Componente Ampliação (CompAmp) 

a. Ampliação nos Troncais 

 Ampliação por Trecho 

b. Ampliação nos Transformadores 

c. Ampliação Total 
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3. Componente Benefício (CompBen) 

a. Benefício nos Troncais 

 Benefício por Trecho 

b. Benefício nos Transformadores 

c. Benefício Total 

 

4. Componente Perda (CompPer) 

a. Perdas de Energia Sem Geração 

 Perda Sem Geração por Trecho 

b. Perdas de Energia Com Geração 

 Perda Com Geração por Trecho 

c. Balanço de Perdas  

 

E finalmente, define-se a TUSDg aplicável à rede de Média Tensão como o somatório dos 4 

componentes: 

 

TUSDg = COMPUso + COMPAmp + COMPBen + COMPPer 

 

A seguir, alguns exemplos da metodologia proposta. 

7.5 Exemplos 

Os exemplos a seguir buscam esclarecer um pouco mais sobre a metodologia proposta, 

assim como apresentar alguns possíveis resultados e sensibilidades das componentes. Serão 

apresentadas exemplificações de modo a permitir um melhor entendimento das componentes da 

TUSDg.  

7.5.1 Exemplo 1 

A Tabela 7.4 mostra um conjunto básico de informações que define uma área de 

distribuição. Como pode ser observado, há definições sobre a subestação, redes troncais, custos, 

demanda e geração. Algumas destas informações são dados de entrada, outras já são calculadas 

em função dos dados iniciais fornecidos.  
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Tabela 7.4 – Informações sobre a Área de Distribuição do Exemplo 1 
 

ALOCAÇÃO  CUSTOS 
Alocação Geração 50 %  Vida Útil 30 Anos 

   Taxa Anualização 15 % 

SUBESTAÇÃO REDES TRONCAIS Custo Energia R$ 100,00 / MWh 

Tipo de SE Aérea Tipo de Rede Aérea Custo SE R$ 4.000.000 

Tensão Primária 138 kV Custo Bay MT R$ 100.000 

Tensão Secundária 13,8 kV 
Especificação do 
Condutor 

AWG / 
MCM Custo Troncal / km R$ 50.000 / km 

Qtde. Transformadores 1 Tipo de Condutor 4/0 Custo Troncal R$ 600.000 

Pot. Transformadores 40 MW Custo Redes R$ 6.000.000 

Pot. SE 40 MW 
Resistência do 
Condutor  0,328 Ω 

Custo Total Área R$ 10.000.000 

Qtde. Saídas 10 Comprimento Troncal 10 km % O&M do Total de 
Ativos 10 % 

    Custo Total de O&M R$ 1.000.000 

DEMANDA E ENERGIA GERADOR 
Demanda Média 30 MW Dem. Média Troncal 3,0 MW Tipo de Gerador Gás 

Demanda Máxima 40 MW Dem. Máxima Troncal 4,0 MW Fator Capacidade 0,8 p.u. 

Energia 263 GWh Dens. Máxima Cliente 0,4 MW/km Potência Instalada 3 MW 

Fator de Potência 1 p.u. Corrente Máx. Troncal 167,3 A Potência Firme 0 MW 

Fator de Carga Médio 0,75 p.u. Corrente Máx. Cliente 16,7 A Geração Média 2,4 MW 

Fator de Perda 0,62 p.u.   Distância da SE 0 km 

 

A área do Exemplo 1 é composta por uma subestação aérea, que liga o nível de 138 kV ao 

nível de 13,8 kV, através de 1 transformador de 40 MW e com 10 troncais de MT. Seus troncais 

são predominantemente aéreos, com condutores do tipo 4/0 AWG, cada um com 10 km em 

média. O custo total desta área é de R$ 10 milhões, sendo R$ 4 milhões de subestação e R$ 6 

milhões de redes, além de R$ 1 milhão de custos operacionais anuais da área. Além disso, ela 

possui uma demanda média de 30 MW, 40 MW de demanda máxima, e demandas nos troncais, 

nos clientes e correntes conforme enunciadas acima. Há um gerador de 3 MW de potência 

instalada, 2,4 MW de geração média e 0 MW de potência firme, conectado ao barramento da 

subestação (a 0 km). 

As informações marcadas em vermelho são as de interesse para este exemplo e para os 

que seguirão. Elas serão alteradas de maneira a estudar a sensibilidade das componentes em 

função do que se deseja estudar. No exemplo 1, atenta-se para duas características: a Potência 

Firme igual a zero e a Distância em relação à SE igual a zero. 

A Potência Firme igual a zero indica que o gerador conectado à área não garante fornecer 

energia. Apesar de possuir uma Geração Média, ao longo de um determinado período, diferente 

de zero, é possível que em um dado momento de observação sua geração seja nula. Isto é um 

fator de extrema importância, pois grande parte dos geradores ligados em tensões mais baixas 

são geradores distribuídos que nem sempre geram energia. Desta maneira, não se pode atribuir 

sinais de benefício uma vez que, não garantindo uma potência firme, obrigam a distribuidora a 

fazer investimentos para atender a demanda da área. Esta característica, por ser bastante 

relevante e provável nos geradores ligado à MT, será considerada nos Exemplos de 1 a 5. 
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Outro fator de destaque é a distância do gerador à SE igual a zero. Na prática, isto 

simboliza um gerador conectado à subestação e será o primeiro caso estudado. Os resultados 

estão na Tabela 7.5. 

 
Tabela 7.5 – Resultado do Exemplo 1 

 
CUSTOS ANUALIZADOS 

Custo SE R$ 1.009.201 Custo Unit. SE R$ 25.230 /MW 

Custo Troncais R$ 1.513.801 Custo Unit. Troncal /km R$ 3.785 /MW/km 

Custo 1 Troncal R$ 151.380   

COMPONENTE USO COMPONENTE AMPLIAÇÃO 
Uso nos Troncais R$ 60.552 Ampliação nos Troncais R$ 0 

Uso nos Transform. R$ 0 Ampliação nos Transform. R$ 0 

Uso Total R$ 60.552 Ampliação Total R$ 0 

Componente Uso R$ 1,68 /kW/mês Componente Ampliação R$ 0,00 /kW/mês 

COMPONENTE BENEFÍCIO COMPONENTE PERDA 
Benefício nos Troncais R$ 0 Perdas Sem Geração 326 MWh 

Benefício nos Transform. R$ 0 Perdas Com Geração 326 MWh 

Benefício Total R$ 0 Balanço de Perdas 0 MWh 

Componente Benefício R$ 0,00 /kW/mês Componente Perda R$ 0,00 /kW/mês 

TUSDg = USO + AMPLIAÇÃO + BENEFÍCIO + PERDA R$ 1,68 /kW/mês 

 
Como pode ser visto, somente o uso nos troncais, da Componente Uso, é diferente de zero. 

Não há uso nos transformadores, pois não há exportação de energia para níveis superiores. Não 

há ampliação nos troncais, pois não há ação direta do gerador sobre eles quando está conectado 

ao barramento da SE. A potência instalada é pequena para forçar uma ampliação, sendo assim, a 

ampliação nos transformadores também é zero. Não há benefício algum, pois a Geração Firme 

deste é igual a zero. Também não há alteração nas perdas, pois quando ligado à subestação, o 

gerador não altera o perfil da corrente nos troncais, não alterando portanto as perdas. 

O valor final da TUSD neste exemplo foi de R$ 1,68 /kW/mês. Se todo o custo da área 

fosse alocado aos consumidores, isto é, se o custo da SE mais o custo dos troncais fosse 

atribuído à demanda máxima da área, o valor da tarifa seria de R$ 5,26 /kW/mês. Com a 

presença do gerador, este é responsável pelo pagamento de R$ 1,68 /kW/mês, enquanto que a 

demanda passa a ser responsável por R$ 3,58 /kW/mês. 

 

Tarifa 100% Demanda = (AnoSE + AnoTronc) / DemMax / 12 / 1000 
Tarifa 100% Demanda = (R$ 1.009.201 + R$ 1.513.801) / 40 / 12/ 1000 

Tarifa 100% Demanda = R$ 5,26 /kW/mês 
 

7.5.2 Exemplo 2 

O Exemplo 2 é semelhante ao 1º. Contudo, o gerador agora está conectado ao troncal de 

MT, a uma distância de 5 km, tal como apresentado na Tabela 7.6: 
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Tabela 7.6 – Informação alterada para o Exemplo 2 
 

GERADOR 
Tipo de Gerador Gás 

Fator Capacidade 0,8 p.u. 

Potência Instalada 3 MW 

Potência Firme 0 MW 

Geração Média 2,4 MW 

Distância da SE 5 km 

 

Deseja-se observar o impacto nas componentes em relação ao posicionamento do gerador. 

Os resultados deste exemplo estão na Tabela 7.7. 

 
Tabela 7.7 – Resultado do Exemplo 2 

 
CUSTOS ANUALIZADOS 

Custo SE R$ 1.009.201 Custo Unit. SE R$ 25.230 /MW 

Custo Troncais R$ 1.513.801 Custo Unit. Troncal /km R$ 3.785 /MW/km 

Custo 1 Troncal R$ 151.380   

COMPONENTE USO COMPONENTE AMPLIAÇÃO 
Uso nos Troncais R$ 60.552 Ampliação nos Troncais R$ 0 

Uso nos Transform. R$ 0 Ampliação nos Transform. R$ 0 

Uso Total R$ 60.552 Ampliação Total R$ 0 

Componente Uso R$ 1,68 /kW/mês Componente Ampliação R$ 0,00 /kW/mês 

COMPONENTE BENEFÍCIO COMPONENTE PERDA 
Benefício nos Troncais R$ 0 Perdas Sem Geração 324 MWh 

Benefício nos Transform. R$ 0 Perdas Com Geração 55 MWh 

Benefício Total R$ 0 Balanço de Perdas -269 MWh 

Componente Benefício R$ 0,00 /kW/mês Componente Perda R$ -0,75 /kW/mês 

TUSDg = USO + AMPLIAÇÃO + BENEFÍCIO + PERDA R$ 0,93 /kW/mês 

 

Como era de se esperar, a Componente Uso não sofreu alteração, pois não houve 

alteração na Geração Média, e sim em sua posição. A alteração no ponto de conexão do gerador 

alterou o perfil de corrente nos troncais. Isto é refletido no balanço de perdas, onde a introdução 

do gerador com as características apresentadas reduziu as perdas nos troncais em 269 MWh. 

Esta redução gerou uma redução de R$ 0,75 /kW/mês na tarifa de uso. Não houve alteração nas 

Componentes Ampliações e Benefício. 

O valor final da TUSD neste exemplo foi de R$ 0,93 /kW/mês, valor inferior ao do exemplo 

1. Isto indica que seu posicionamento a 5 km da SE é mais benéfico para a área do que no 

barramento da SE (0 km). Como não houve alterações de custos ou na demanda, o valor da tarifa 

100% aplicada à demanda permaneceu R$ 5,26 /kW/mês. Com o gerador, a demanda teria sua 

tarifa aumentada para R$ 4,33 kW/mês em relação ao caso anterior (Exemplo1). 
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7.5.3 Exemplo 3 

O Exemplo 3 segue as mesmas características e o mesmo raciocínio dos dois exemplos 

anteriores. Deseja-se também observar o impacto nas componentes em relação ao 

posicionamento do gerador.  A Tabela 7.8 destaca o valor da nova distância considerada. 

 
Tabela 7.8 – Informação alterada para o Exemplo 3 

 
GERADOR 

Tipo de Gerador Gás 

Fator Capacidade 0,8 p.u. 

Potência Instalada 3 MW 

Potência Firme 0 MW 

Geração Média 2,4 MW 

Distância da SE 10 km 

 

Nesta situação, o gerador se localiza na extremidade do troncal, a 10 km da subestação. 

Os resultados estão descritos na Tabela 7.9. 

 
Tabela 7.9 – Resultado do Exemplo 3 

 
CUSTOS ANUALIZADOS 

Custo SE R$ 1.009.201 Custo Unit. SE R$ 25.230 /MW 

Custo Troncais R$ 1.513.801 Custo Unit. Troncal /km R$ 3.785 /MW/km 

Custo 1 Troncal R$ 151.380   

COMPONENTE USO COMPONENTE AMPLIAÇÃO 
Uso nos Troncais R$ 60.552 Ampliação nos Troncais R$ 15.895 

Uso nos Transform. R$ 0 Ampliação nos Transform. R$ 0 

Uso Total R$ 60.552 Ampliação Total R$ 15.895 

Componente Uso R$ 1,68 /kW/mês Componente Ampliação R$ 0,44 /kW/mês 

COMPONENTE BENEFÍCIO COMPONENTE PERDA 
Benefício nos Troncais R$ 0 Perdas Sem Geração 324 MWh 

Benefício nos Transform. R$ 0 Perdas Com Geração 122 MWh 

Benefício Total R$ 0 Balanço de Perdas -202 MWh 

Componente Benefício R$ 0,00 /kW/mês Componente Perda R$ -0,56 /kW/mês 

TUSDg = USO + AMPLIAÇÃO + BENEFÍCIO + PERDA R$ 1,56 /kW/mês 

 

Assim como nos exemplos anteriores a Componente Uso não sofreu alteração. Contudo, 

percebem-se agora alterações nas Componentes Ampliação e Perda. O posicionamento do 

gerador na extremidade do ramal de MT provocou um sinal de ampliação nos troncais. Conforme 

descrito anteriormente, é feito o cálculo das potências e correntes por trecho com e sem o 

gerador. Neste caso especificamente, nos três trechos finais do troncal, a potência com o gerador 

foi superior à sem o gerador, o que gerou o sinal de ampliação.  

Além disso, assim como no Exemplo 2, houve uma diminuição na Componente Perda. 

Contudo, esta diminuição foi menor do que no último exemplo. Isso significa que, para a área 

considerada, a conexão do gerador a 5 km traz mais benefícios ao sistema do que sua colocação 
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a 10 km, no tocante às perdas. Com isso, a tarifa final da TUSD resultou R$ 1,56 /kW/mês com a 

adição da ampliação e das perdas à Componente Uso. O pagamento dos consumidores quando 

se introduz o gerador é de R$ 3,70 /kW/mês.  

7.5.4 Exemplo 4 

Neste exemplo, são consideradas as informações dispostas na Tabela 7.10. 

 
Tabela 7.10 – Informações do Exemplo 4 

 
ALOCAÇÃO  CUSTOS 

Alocação Geração 50 %  Vida Útil 30 Anos 

   Taxa Anualização 15 % 

SUBESTAÇÃO REDES TRONCAIS Custo Energia R$ 100,00 / MWh 

Tipo de SE Aérea Tipo de Rede Aérea Custo SE R$ 8.000.000 

Tensão Primária 138 kV Custo Bay MT R$ 100.000 

Tensão Secundária 13,8 kV 
Especificação do 
Condutor 

AWG / 
MCM Custo Troncal / km R$ 50.000 / km 

Qtde. Transformadores 2 Tipo de Condutor 4/0 Custo Troncal R$ 600.000 

Pot. Transformadores 40 MW Custo Redes R$ 6.000.000 

Pot. SE 80 MW 
Resistência do 
Condutor  0,328 Ω 

Custo Total Área R$ 14.000.000 

Qtde. Saídas 10 Comprimento Troncal 10 km % O&M do Total de 
Ativos 10 % 

    Custo Total de O&M R$ 1.400.000 

DEMANDA E ENERGIA GERADOR 
Demanda Média 45 MW Dem. Média Troncal 4,5 MW Tipo de Gerador Gás 

Demanda Máxima 60 MW Dem. Máxima Troncal 6,0 MW Fator Capacidade 0,8 p.u. 

Energia 394 GWh Dens. Máxima Cliente 0,6 MW/km Potência Instalada 3 MW 

Fator de Potência 1 p.u. Corrente Máx. Troncal 251 A Potência Firme 0 MW 

Fator de Carga Médio 0,75 p.u. Corrente Máx. Cliente 25,1 A Geração Média 2,4 MW 

Fator de Perda 0,62 p.u.   Distância da SE 5 km 

 

Como pode ser visto acima, o gerador considerado é idêntico ao considerado nos casos 

anteriores e está conectado à 5 km da subestação, tal como no exemplo 2. Contudo, foram 

alteradas as características da subestação e da carga da área atendida. Na prática, dobrou-se a 

capacidade da SE para 80 MW através da adição de mais um transformador e aumentou-se a 

demanda em 50%. Com a adição de mais um transformador, também foi ajustado o custo da SE 

para corresponder a nova realidade. 

O objetivo neste exemplo é inferir qual seria o impacto deste gerador em uma área cuja 

subestação e a demanda são significativamente maiores. Pelo Exemplo 2, observa-se que a tarifa 

resultante foi de R$ 0,93/kW/mês. Deseja-se então uma sensibilidade das componentes frente a 

nova área, bem como o valor resultante da TUSDg. 

A Tabela 7.11 revela os resultados obtidos. 
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Tabela 7.11 – Resultado do Exemplo 4 
 

CUSTOS ANUALIZADOS 
Custo SE R$ 2.018.402 Custo Unit. SE R$ 25.230 /MW 

Custo Troncais R$ 1.513.801 Custo Unit. Troncal /km R$ 1.892 /MW/km 

Custo 1 Troncal R$ 151.380   

COMPONENTE USO COMPONENTE AMPLIAÇÃO 
Uso nos Troncais R$ 40.368 Ampliação nos Troncais R$ 0 

Uso nos Transform. R$ 0 Ampliação nos Transform. R$ 0 

Uso Total R$ 40.368 Ampliação Total R$ 0 

Componente Uso R$ 1,12 /kW/mês Componente Ampliação R$ 0,00 /kW/mês 

COMPONENTE BENEFÍCIO COMPONENTE PERDA 
Benefício nos Troncais R$ 0 Perdas Sem Geração 728 MWh 

Benefício nos Transform. R$ 0 Perdas Com Geração 190 MWh 

Benefício Total R$ 0 Balanço de Perdas -538 MWh 

Componente Benefício R$ 0,00 /kW/mês Componente Perda R$ -1,49 /kW/mês 

TUSDg = USO + AMPLIAÇÃO + BENEFÍCIO + PERDA R$ -0,37 /kW/mês 

 

Aqui, basicamente três resultados foram alterados. O primeiro deles foi o custo unitário do 

troncal por km, devido à alteração na potência da subestação. Como este custo é calculado pela 

capacidade dos troncais, que por sua vez é calculado em relação à potência da SE, este valor 

diminuiu (pois a capacidade aumentou). Contudo, esta alteração não chegou a provocar impacto. 

A segunda alteração foi no Uso nos Troncais, que diminuiu devido ao aumento da 

Demanda Média da área. Como foi explicado, esta parcela é calculada pela razão entre a 

Geração Média pela Demanda Média da área, que aumentou, provocando a queda no Uso. Este 

aumento na Demanda Média também impactou na terceira alteração, que foi o aumento nas 

Perdas Sem Geração. Também houve alteração nas Perdas Com Geração, resultando em um 

valor superior à dos demais exemplos. Contudo, o Balanço de Perdas sinalizou uma tarifa mais 

negativa. 

A TUSD para este exemplo ficou negativa, com valor de R$ -0,37 /kW/mês. Isto indica que, 

um gerador com as características apresentadas, traz mais benefícios à áreas de maior demanda. 

Contudo, a tarifa negativa do gerador pode impactar a tarifa paga pelos consumidores. Aplicando 

a mesma análise dos exemplos anteriores, se a demanda pagasse totalmente pelo uso dos 

elementos da área, o valor de sua tarifa seria de R$ 4,91 /kW/mês (houve alteração nos custos da 

SE e na Demanda Máxima da área, neste exemplo). A introdução do gerador provoca benefícios 

em relação às perdas, o que faz com que sua tarifa seja negativa. Contudo, é preciso remunerar 

os custos desta área. Sendo assim, a demanda terá que arcar com um custo maior, que cubra o 

uso das redes e o pagamento do benefício ao gerador. Neste exemplo, o pagamento da demanda 

seria de R$ 5,28 /kW/mês. 
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7.5.5 Exemplo 5 

No Exemplo 5, foram consideradas as mesmas características do Exemplo 2, mas 

alterando a Potência Instalada e a Geração Média do gerador. Sua localização permaneceu em 5 

km da SE. A Tabela 7.12 destaca as mudanças. 

 
Tabela 7.12 – Informação alterada para o Exemplo 5 

 
GERADOR 

Tipo de Gerador Gás 

Fator Capacidade 0,8 p.u. 

Potência Instalada 15 MW 

Potência Firme 0 MW 

Geração Média 12 MW 

Distância da SE 5 km 

 

Diferentemente do exemplo anterior, agora se deseja analisar o impacto de um gerador 5 

vezes maior que o original na área considerada. Os resultados obtidos estão na Tabela 7.13. 

 
Tabela 7.13 – Resultado do Exemplo 5 

 
CUSTOS ANUALIZADOS 

Custo SE R$ 1.009.201 Custo Unit. SE R$ 25.230 /MW 

Custo Troncais R$ 1.513.801 Custo Unit. Troncal /km R$ 3.785/MW/km 

Custo 1 Troncal R$ 151.380   

COMPONENTE USO COMPONENTE AMPLIAÇÃO 
Uso nos Troncais R$ 302.760 Ampliação nos Troncais R$ 162.734 

Uso nos Transform. R$ 0 Ampliação nos Transform. R$ 0 

Uso Total R$ 302.760 Ampliação Total R$ 162.734 

Componente Uso R$ 1,68 /kW/mês Componente Ampliação R$ 0,90 /kW/mês 

COMPONENTE BENEFÍCIO COMPONENTE PERDA 
Benefício nos Troncais R$ 0 Perdas Sem Geração 324 MWh 

Benefício nos Transform. R$ 0 Perdas Com Geração 4.357 MWh 

Benefício Total R$ 0 Balanço de Perdas 4.034 MWh 

Componente Benefício R$ 0,00 /kW/mês Componente Perda R$ 2,24 /kW/mês 

TUSDg = USO + AMPLIAÇÃO + BENEFÍCIO + PERDA R$ 4,83 /kW/mês 

 

Com este gerador, cuja Geração Média é de 12 MW, o custo do Uso nos Troncais 

aumentou em 5 vezes. Contudo, a Componente Uso não sofreu alteração, pois como a tarifa é 

calculada pela capacidade do gerador, que também foi considerada 5 vezes maior (15 MW), o 

valor por kW/mês permaneceu idêntico. 

A introdução de um gerador deste tamanho provocou um custo de ampliação significativo 

nos troncais, como pode ser visto na tabela acima. Além disso, o balanço de perdas mostra que a 

introdução deste gerador é extremamente maléfica ao perfil de perdas no troncal, o que é refletido 

no elevado valor da Componente Perda. 



107 

A TUSDg resultante para este gerador foi de R$ 4,83 /kW/mês, valor bastante elevado em 

comparação com os demais exemplos. Atribuindo 100% do pagamento à demanda, a tarifa seria 

a mesma dos três primeiros exemplos: R$ 5,26 /kW/mês. Contudo, a demanda com a presença 

do gerador, irá pagar agora R$ 0,43 /kW/mês.  

7.5.6 Exemplo 6 

Este exemplo é semelhante ao Exemplo 2, excetuando-se a Geração Firme do gerador, 

que agora é diferente de zero. Foi colocado um valor de 0,6 MW de Geração Firme, como pode 

ser observado na Tabela 7.14,  de modo a se introduzir um sinal de benefício.  

 
Tabela 7.14 – Informação alterada para o Exemplo 6 

 
GERADOR 

Tipo de Gerador Gás 

Fator Capacidade 0,8 p.u. 

Potência Instalada 3 MW 

Potência Firme 0,6 MW 

Geração Média 2,4 MW 

Distância da SE 5 km 

 

Deseja-se observar o impacto do benefício causado pela definição de um valor de Geração 

Firme. Os resultados obtidos estão representados na Tabela 7.15: 

 
Tabela 7.15 – Resultado do Exemplo 6 

 
CUSTOS ANUALIZADOS 

Custo SE R$ 1.009.201 Custo Unit. SE R$ 25.230 /MW 

Custo Troncais R$ 1.513.801 Custo Unit. Troncal /km R$ 3.785 /MW/km 

Custo 1 Troncal R$ 151.380   

COMPONENTE USO COMPONENTE AMPLIAÇÃO 
Uso nos Troncais R$ 60.552 Ampliação nos Troncais R$ 0 

Uso nos Transform. R$ 0 Ampliação nos Transform. R$ 0 

Uso Total R$ 60.552 Ampliação Total R$ 0 

Componente Uso R$ 1,68 /kW/mês Componente Ampliação R$ 0,00 /kW/mês 

COMPONENTE BENEFÍCIO COMPONENTE PERDA 
Benefício nos Troncais R$ 11.354 Perdas Sem Geração 324 MWh 

Benefício nos Transform. R$ 15.138 Perdas Com Geração 55 MWh 

Benefício Total R$ 26.492 Balanço de Perdas -269 MWh 

Componente Benefício R$ -0.74 /kW/mês Componente Perda R$ -0,75 /kW/mês 

TUSDg = USO + AMPLIAÇÃO + BENEFÍCIO + PERDA R$ 0,20 /kW/mês 

 

Como esperado, não houve alteração nas Componentes Uso, Ampliação e Perda em 

relação ao Exemplo 2. Houve somente alteração na Componente Benefício, sinalizando que a 

Geração Firme introduzida é bastante benéfica para a área.  

O interessante a ser comentado é que por menor que seja o valor firme atribuído ao 

gerador, os benefícios à área são significativos. Isto ocorre, pois na essência desta componente 
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qualquer alívio de carga realizado pelo gerador nas redes ou transformadores, é sinalizado como 

benefício, pois teoricamente evita investimentos.  

Contudo, vale ressaltar que, apesar do valor significativo desta componente, geralmente o 

valor de geração firme atribuído (quando atribuído) é bastante reduzido pois os geradores ligados 

à este nível de tensão não têm a mesma disponibilidade dos geradores de maior capacidade. 

A tarifa final para este exemplo ficou R$ 0,20 /kW/mês, devido à redução pela Componente 

Benefício. A tarifa dos consumidores seria de R$ 5,06 /kW/mês. 

7.5.7 Exemplo 7 

O Exemplo 7 é idêntico ao Exemplo 4, só que com a Geração Firme de 0,6 MW. O Exemplo 

4 é aquele que a capacidade da subestação foi expandida, assim como as demandas médias e 

máximas. Vale lembrar que foi obtida tarifa negativa naquele exemplo. 

Os resultados do Exemplo 7 se encontram abaixo, na Tabela 7.16. 

 
Tabela 7.16 – Resultado do Exemplo 7 

 
CUSTOS ANUALIZADOS 

Custo SE R$ 2.018.402 Custo Unit. SE R$ 25.230 /MW 

Custo Troncais R$ 1.513.801 Custo Unit. Troncal /km R$ 1.892 /MW/km 

Custo 1 Troncal R$ 151.380   

COMPONENTE USO COMPONENTE AMPLIAÇÃO 
Uso nos Troncais R$ 40.368 Ampliação nos Troncais R$ 0 

Uso nos Transform. R$ 0 Ampliação nos Transform. R$ 0 

Uso Total R$ 40.368 Ampliação Total R$ 0 

Componente Uso R$ 1,12 /kW/mês Componente Ampliação R$ 0,00 /kW/mês 

COMPONENTE BENEFÍCIO COMPONENTE PERDA 
Benefício nos Troncais R$ 5.677 Perdas Sem Geração 728 MWh 

Benefício nos Transform. R$ 15.138 Perdas Com Geração 190 MWh 

Benefício Total R$ 20.815 Balanço de Perdas -538 MWh 

Componente Benefício R$ -0,58 /kW/mês Componente Perda R$ -1,49 /kW/mês 

TUSDg = USO + AMPLIAÇÃO + BENEFÍCIO + PERDA R$ -0,95 /kW/mês 

 

Como era de se esperar, a tarifa diminui mais ainda do que no Exemplo 4 visto que não 

houve alteração nas componentes Uso e Perda, além da introdução de um sinal de benefício. 

Com isso, a tarifa final para o exemplo foi de R$ -0,95 /kW/mês. A tarifa para 100% da demanda é 

idêntica também à do exemplo 4: R$ 4,91 /kW/mês. Pelo mesmo princípio, com o gerador a 

demanda irá pagar R$ 5,86 /kW/mês.  

É interessante perceber que embora não haja alteração nos custos de benefício nos 

transformadores, houve uma redução nos benefícios nos troncais em relação ao Exemplo 6. Isto 

ocorre pois a Geração Firme permaneceu idêntica. Enquanto que a Demanda Máxima aumento. 

Portanto, o benefício proporcional é menor. 
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8 ESTUDO DE CASO: CÁLCULO DA TUSDG PARA GERADORES 
CONECTADOS À REDE DA LIGHT 

A seguir serão analisados alguns casos da rede da Light. Eles foram elaborados a partir 

das informações fornecidas pela empresa e procuram mostrar um pouco das SE’s e redes da 

distribuidora, assim como os geradores a elas conectados em Média Tensão. 

8.1 Caso 1 – SE Cachambi 

A seguir apresentam-se as informações da subestação, rede, custos, demanda e geração 

considerados para o Caso 1. 

 
Tabela 8.1 – Informações do Caso 1 - Cachambi 

 
ALOCAÇÃO  CUSTOS 

Alocação Geração 50 %  Vida Útil 30 Anos 

   Taxa Anualização 15 % 

SUBESTAÇÃO REDES TRONCAIS Custo Energia R$ 84,00 / MWh 

Tipo de SE Aérea Tipo de Rede Aérea Custo SE R$ 22.900.000 

Tensão Primária 138 kV Custo Bay MT R$ 100.000 

Tensão Secundária 13,8 kV 
Especificação do 
Condutor 

AWG / 
MCM Custo Troncal / km R$ 48.000 / km 

Qtde. Transformadores 3 Tipo de Condutor 4/0 Custo Troncal R$ 340.000 

Pot. Transformadores 40 MW Custo Redes R$ 7.140.000 

Pot. SE 120 MW 
Resistência do 
Condutor  0,328 Ω 

Custo Total Área R$ 30.040.000 

Qtde. Saídas 21 Comprimento Troncal 5 km % O&M do Total de 
Ativos 10 % 

    Custo Total de O&M R$ 3.004.000 

DEMANDA E ENERGIA GERADOR 
Demanda Média 43,5 MW Dem. Média Troncal 2,07 MW Tipo de Gerador Gás 

Demanda Máxima 58 MW Dem. Máxima Troncal 2,76 MW Fator Capacidade 0,8 p.u. 

Energia 381 GWh Dens. Máxima Cliente 0,552 
MW/km Potência Instalada 1,875 MW 

Fator de Potência 0,92 p.u. Corrente Máx. Troncal 125,5 A Potência Firme 0 MW 

Fator de Carga Médio 0,75 p.u. Corrente Máx. Cliente 25,1 A Geração Média 1,5 MW 

Fator de Perda 0,62 p.u.   Distância da SE 1 km 

 

Neste Caso, foi analisado um gerador ligado à rede de Média Tensão em 13,8 kV, da 

subestação de Cachambi. Segundo informações obtidas da Light, esta SE possui as 

características apresentadas acima: 3 transformadores, de 40 MW cada, totalizando uma potência 

total de transformação de 120 MW. A quantidade total de ramais saída de MT indicada pela 

distribuidora é de 21 ao todo. 

Não havia informação específica sobre o Tipo de Condutor predominante usado para esta 

SE. Contudo, havia a informação dos condutores típicos utilizados pela distribuidora para redes 

aéreas e subterrâneas. Sabendo que a rede desta SE é em sua totalidade aérea, atribuiu-se um 

condutor típico para fins de cálculo, que no caso foi o 4/0 OXLIP, bastante usado em redes de MT 
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aérea. O comprimento médio de 5 km dos troncais, também foi obtido através da informação do 

comprimento individual de cada troncal da SE. 

Em relação aos custos, o valor de R$ 84,00 / MWh é o custo de compra de energia 

publicado no último Reajuste Tarifário aplicado à Light [65]. Este valor é importante para a 

contabilização de perdas. Em relação ao Custo da SE foi adotado o seguinte critério: Foi usado 

um custo de aproximadamente R$ 25 milhões (que resulta em um pouco mais de R$ 200 mil por 

MVA), menos os Custos dos Bays de MT (R$ 100 mil vezes a quantidade de saídas - 21). Com 

isso, o Custo da SE ficou em R$ 22.900.000.  

O Custo do troncal por km é típico para o tipo de condutor considerado. O Custo do Troncal 

é seu custo por km vezes a distância, mais 1 bay de MT. O Custo Total de Redes é o Custo 

Troncal vezes a quantidade de saídas. O Custo Total da Área é a soma do Custo de Redes mais 

o Custo da SE. O Custo Total da O&M é 10% do Custo Total dos ativos da Área. 

Os valores de Demanda Máxima e Média desta SE foram informados pela distribuidora. 

Além disto, o Fator de Carga médio foi comparado com valores típicos da Light de modo a se 

checar a validade da relação entre demandas. O Fator de Potência utilizado, 0,92 p.u., é o mínimo 

aceito para redes de distribuição. Com estas grandezas determinadas, calculou-se a energia, 

demandas e correntes nos troncais e clientes. 

O Gerador conectado a esta rede é à Gás e possui uma Potência Instalada de 1,875 MW. 

Contudo, não havia informações de Potência Firme e Geração Média. Atribui-se então uma 

Geração Média de 80% da Capacidade Instalada, sendo então considerada igual a 1,5 MW. Em 

relação à Potência Firme, atribuiu-se diretamente um valor igual a zero, pois na ausência de 

maiores informações, assumiu-se que o gerador possui uma única máquina o que certamente não 

garante uma Potência Firme diferente de zero. 

A distância da subestação, isto é, o ponto o conexão do gerador foi arbitrado em 1 km por 

não haver informação mais precisa. O gerador, segundo informações, está conectado ao circuito 

aéreo LDA Pedralta, que possui 1,3 km. Apesar do comprimento médio dos troncais ser de 5 km, 

é coerente que a conexão esteja em um ponto inferior ao comprimento individual do circuito. 

Sendo assim, arbitrou-se a conexão a 1 km. 

Dadas estas características, o resultado obtido se encontra na Tabela 8.2. 
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Tabela 8.2 – Resultado do Caso 1 - Cachambi 
 

CUSTOS ANUALIZADOS 
Custo SE R$ 5.777.675 Custo Unit. SE R$ 48.147 /MW 

Custo Troncais R$ 1.801.423 Custo Unit. Troncal /km R$ 3.002 /MW/km 

Custo 1 Troncal R$ 85.782   

COMPONENTE USO COMPONENTE AMPLIAÇÃO 
Uso nos Troncais R$ 31.059 Ampliação nos Troncais R$ 0 

Uso nos Transform. R$ 0 Ampliação nos Transform. R$ 0 

Uso Total R$ 31.059 Ampliação Total R$ 0 

Componente Uso R$ 1,38 /kW/mês Componente Ampliação R$ 0,00 /kW/mês 

COMPONENTE BENEFÍCIO COMPONENTE PERDA 
Benefício nos Troncais R$ 0 Perdas Sem Geração 104 MWh 

Benefício nos Transform. R$ 0 Perdas Com Geração 60 MWh 

Benefício Total R$ 0 Balanço de Perdas -44 MWh 

Componente Benefício R$ 0,00 /kW/mês Componente Perda R$ -0,16 /kW/mês 

TUSDg = USO + AMPLIAÇÃO + BENEFÍCIO + PERDA R$ 1,22 /kW/mês 

 
Com as características consideradas para a SE Cachambi, o gerador conectado terá uma 

TUSDg de R$ 1,22 /kW/mês. Vale destacar que ele não gera sinal para ampliações nem produz 

sinal de benefícios. Porém, gera um pequeno impacto positivo para as perdas da rede. Se todos 

os custos da área (subestação + redes) fossem exclusivamente aplicados à demanda, a tarifa dos 

consumidores seria de R$ 10,89 /kW/mês. Com o gerador, a demanda arcaria com uma tarifa de 

R$ 9,67 /kW/mês. 

 

8.2 Caso 2 – SE Zona Industrial 

A Tabela 8.3 apresenta as características do Caso 2, que aborda a subestação Zona 

Industrial. 
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Tabela 8.3 – Informações do Caso 2 – Zona Industrial 
 

ALOCAÇÃO  CUSTOS 
Alocação Geração 50 %  Vida Útil 30 Anos 

   Taxa Anualização 15 % 

SUBESTAÇÃO REDES TRONCAIS Custo Energia R$ 84,00 / MWh 

Tipo de SE Aérea Tipo de Rede Aérea Custo SE R$ 7.000.000 

Tensão Primária 138 kV Custo Bay MT R$ 100.000 

Tensão Secundária 13,8 kV 
Especificação do 
Condutor 

AWG / 
MCM Custo Troncal / km R$ 48.000 / km 

Qtde. Transformadores 2 Tipo de Condutor 4/0 Custo Troncal R$ 676.000 

Pot. Transformadores 20 MW Custo Redes R$ 6.760.000 

Pot. SE 40 MW 
Resistência do 
Condutor  0,328 Ω 

Custo Total Área R$ 13.760.000 

Qtde. Saídas 10 Comprimento Troncal 12 km % O&M do Total de 
Ativos 10 % 

    Custo Total de O&M R$ 1.376.000 

DEMANDA E ENERGIA GERADOR 
Demanda Média 20,5 MW Dem. Média Troncal 2,05 MW Tipo de Gerador Gás 

Demanda Máxima 26 MW Dem. Máxima Troncal 2,60 MW Fator Capacidade 0,8 p.u. 

Energia 180 GWh Dens. Máxima Cliente 0,216 
MW/km Potência Instalada 5,6 MW 

Fator de Potência 0,92 p.u. Corrente Máx. Troncal 118,2 A Potência Firme 0 MW 

Fator de Carga Médio 0,79 p.u. Corrente Máx. Cliente 9,9 A Geração Média 4,5 MW 

Fator de Perda 0,67 p.u.   Distância da SE 2 km 

 

Como pode ser observado, a SE Zona Industrial é menor do que a SE Cachambi, avaliada 

no Caso 1. Ela possui 1/3 da capacidade de transformação, metade da quantidade de saídas e 

demanda máxima. Contudo, o comprimento médio dos troncais observado é mais que o dobro do 

caso anterior. Tais características se refletem nos custos de SE, troncais e redes, conforme 

enunciado na Tabela 8.3. 

Outra característica importante diz respeito ao gerador. Sua potência instalada em relação 

ao tamanho da SE é consideravelmente maior do que no Caso 1. Novamente, a Geração Média 

considerada é de 80% e a Potência Firme igual a zero. A distância de 2 km procura representar a 

realidade, pois o gerador se conecta no circuito LDA Perê, que possui 2,7 km.  

Com as informações apresentadas, os resultados obtidos para a Zona Industrial se 

encontram na Tabela 8.4.  
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Tabela 8.4 – Resultado do Caso 2 – Zona Industrial 
 

CUSTOS ANUALIZADOS 
Custo SE R$ 1.766.101 Custo Unit. SE R$ 44.153 /MW 

Custo Troncais R$ 1.705.549 Custo Unit. Troncal /km R$ 3.553 /MW/km 

Custo 1 Troncal R$ 170.555   

COMPONENTE USO COMPONENTE AMPLIAÇÃO 
Uso nos Troncais R$ 187.194 Ampliação nos Troncais R$ 4.382 

Uso nos Transform. R$ 0 Ampliação nos Transform. R$ 0 

Uso Total R$ 187.194 Ampliação Total R$ 4.382 

Componente Uso R$ 2,79 /kW/mês Componente Ampliação R$ 0,07 /kW/mês 

COMPONENTE BENEFÍCIO COMPONENTE PERDA 
Benefício nos Troncais R$ 0 Perdas Sem Geração 261 MWh 

Benefício nos Transform. R$ 0 Perdas Com Geração 321 MWh 

Benefício Total R$ 0 Balanço de Perdas 59 MWh 

Componente Benefício R$ 0,00 /kW/mês Componente Perda R$ 0,07 /kW/mês 

TUSDg = USO + AMPLIAÇÃO + BENEFÍCIO + PERDA R$ 2,92 /kW/mês 

 

Conforme esperado, o gerador maior em relação ao tamanho da SE teve maior uso nos 

troncais, o que se refletiu na sua Componente Uso. Além disso, houve uma sinalização de 

ampliação, basicamente devido à exportação de energia excedente produzida, para o barramento 

da SE. Na Componente Perdas, o balanço também indica um ligeiro aumento, que é refletido em 

seu valor. 

Com as informações consideradas para a SE Zona Industrial, o gerador ligado terá uma 

TUSDg de R$ 2,92 /kW/mês. O valor da tarifa aplicada 100% aos consumidores seria de R$ 11,13 

/kW/mês. Com o gerador, a tarifa aplicável a demanda é de R$ 8,21 /kW/mês. 

8.3 Caso 3 – SE Jardim Botânico  

Na Tabela 8.5, estão as informações consideradas para o Caso 3. 

Neste caso é observada uma subestação com grande capacidade de transformação e que 

atende uma região com uma demanda bastante significativa. Como pode ser visto, são 120 MW 

de potência, com 36 saídas de MT para atender uma demanda máxima de 50 MW. Além disso, a 

demanda média da área é de 46 MW, que resulta em um fator de carga de 92%, valor bastante 

elevando, mostrando assim o grande carregamento de seu sistema. 

Outra característica a ser observada é seu Tipo de Rede. A rede pode ser considerada 

Mista, isto é, não há predominância de redes aéreas ou subterrâneas, segundo as informações 

obtidas. Sendo assim, teve de ser feita uma avaliação criteriosa dos custos dos troncais por km 

uma vez que a falta de predominância de um tipo sobre o outro levou à utilização de um custo 

médio ponderado pelo comprimento de cada um dos troncais. O custo considerado para as redes 

aéreas permaneceu o mesmo: R$ 48.000 /km. Para as redes subterrâneas considerou-se R$ 

120.000 /km, o que resultou em um custo médio ponderado por km de R$ 88.000.  
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Apesar do curto comprimento médio dos troncais, o valor mais elevado dos custos dos 

troncais por km, aliado à grande quantidade de saídas, impactou significativamente nos custo 

totais de rede, o que deve refletir no valor do uso. 

O gerador possui 3 MW de Potência Instalada, 2,4 MW de Geração Média, zero de 

Geração Firme e se conecta a 2 km da SE. Os resultados obtidos para esta subestação são 

apresentados na Tabela 8.6.  

 
Tabela 8.5 – Informações do Caso 3 – Jardim Botânico 

 
ALOCAÇÃO  CUSTOS 

Alocação Geração 50 %  Vida Útil 30 Anos 

   Taxa Anualização 15 % 

SUBESTAÇÃO REDES TRONCAIS Custo Energia R$ 84,00 / MWh 

Tipo de SE Aérea Tipo de Rede Mista Custo SE R$ 20.400.000 

Tensão Primária 138 kV Custo Bay MT R$ 100.000 

Tensão Secundária 13,8 kV 
Especificação do 
Condutor 

AWG / 
MCM Custo Troncal / km R$ 88.000 / km 

Qtde. Transformadores 3 Tipo de Condutor 4/0 Custo Troncal R$ 592.800 

Pot. Transformadores 40 MW Custo Redes R$ 21.340.800 

Pot. SE 120 MW 
Resistência do 
Condutor  0,328 Ω 

Custo Total Área R$ 41.740.800 

Qtde. Saídas 36 Comprimento Troncal 5,6 km % O&M do Total de 
Ativos 10 % 

    Custo Total de O&M R$ 4.174.080 

DEMANDA E ENERGIA GERADOR 
Demanda Média 46 MW Dem. Média Troncal 1,28 MW Tipo de Gerador Gás 

Demanda Máxima 50 MW Dem. Máxima Troncal 1,39 MW Fator Capacidade 0,8 p.u. 

Energia 403 GWh Dens. Máxima Cliente 0,248 
MW/km Potência Instalada 3 MW 

Fator de Potência 0,92 p.u. Corrente Máx. Troncal 63,2 A Potência Firme 0 MW 

Fator de Carga Médio 0,92 p.u. Corrente Máx. Cliente 11,3 A Geração Média 2,4 MW 

Fator de Perda 0,87 p.u.   Distância da SE 2 km 

 
Tabela 8.6 – Resultado do Caso 3 – Jardim Botânico 

 

CUSTOS ANUALIZADOS 
Custo SE R$ 5.146.924 Custo Unit. SE R$ 42.891 /MW 

Custo Troncais R$ 5.384.288 Custo Unit. Troncal /km R$ 8.012 /MW/km 

Custo 1 Troncal R$ 149.564   

COMPONENTE USO COMPONENTE AMPLIAÇÃO 
Uso nos Troncais R$ 140.460 Ampliação nos Troncais R$ 7.503 

Uso nos Transform. R$ 0 Ampliação nos Transform. R$ 0 

Uso Total R$ 140.460 Ampliação Total R$ 7.503 

Componente Uso R$ 3,90 /kW/mês Componente Ampliação R$ 0,21 /kW/mês 

COMPONENTE BENEFÍCIO COMPONENTE PERDA 
Benefício nos Troncais R$ 0 Perdas Sem Geração 61 MWh 

Benefício nos Transform. R$ 0 Perdas Com Geração 66 MWh 

Benefício Total R$ 0 Balanço de Perdas 5 MWh 

Componente Benefício R$ 0,00 /kW/mês Componente Perda R$ 0,01 /kW/mês 

TUSDg = USO + AMPLIAÇÃO + BENEFÍCIO + PERDA R$ 4,12 /kW/mês 
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O alto custo dos troncais aliado às características do gerador levou ao elevado valor da 

Componente Uso para este caso. Este valor, aliado à Componente Ampliação e a pequena 

componente de perda, levou o valor da TUSD para R$ 4,12 /kW/mês, para este gerador. O valor 

da tarifa 100% aplicada à demanda é de R$ 17,55 kW/mês. Com a presença do gerador, a tarifa 

passa para R$ 13,43 /kW/mês. 

8.4 Caso 4 – SE Seropédica  

 

A seguir, são apresentadas as informações da SE Seropédica, observada neste caso. 

 
Tabela 8.7 – Informações do Caso 4 – Seropédica 

 
ALOCAÇÃO  CUSTOS 

Alocação Geração 50 %  Vida Útil 30 Anos 

   Taxa Anualização 15 % 

SUBESTAÇÃO REDES TRONCAIS Custo Energia R$ 84,00 / MWh 

Tipo de SE Aérea Tipo de Rede Aérea Custo SE R$ 7.600.000 

Tensão Primária 138 kV Custo Bay MT R$ 100.000 

Tensão Secundária 25 kV 
Especificação do 
Condutor 

AWG / 
MCM Custo Troncal / km R$ 70.000 / km 

Qtde. Transformadores 2 Tipo de Condutor 397,5 Custo Troncal R$ 2.074.000 

Pot. Transformadores 20 MW Custo Redes R$ 8.296.000 

Pot. SE 40 MW 
Resistência do 
Condutor  0,175 Ω 

Custo Total Área R$ 15.896.000 

Qtde. Saídas 4 Comprimento Troncal 28,2 km % O&M do Total de 
Ativos 10 % 

    Custo Total de O&M R$ 1.589.600 

DEMANDA E ENERGIA GERADOR 
Demanda Média 25 MW Dem. Média Troncal 6,25 MW Tipo de Gerador PCH 

Demanda Máxima 33 MW Dem. Máxima Troncal 8,25 MW Fator Capacidade 0,6 p.u. 

Energia 219 GWh Dens. Máxima Cliente 0,293 
MW/km Potência Instalada 1,25 MW 

Fator de Potência 0,92 p.u. Corrente Máx. Troncal 207,1 A Potência Firme 0 MW 

Fator de Carga Médio 0,76 p.u. Corrente Máx. Cliente 7,4 A Geração Média 0,75 MW 

Fator de Perda 0,63 p.u.   Distância da SE 28 km 

 

A subestação de Seropédica possui características menos urbanas do que as observadas 

nos casos anteriores. Trata-se de uma SE com o nível de tensão secundário de 25 kV, ao invés 

de 13,8 kV, pouca quantidade de saídas (somente 4) e pouca potência instalada. As demanda 

máximas e médias da área também refletem estas características. 

Sendo uma subestação de 138/25 kV, as redes também acompanham a mudança no nível 

de tensão e reforça as características a área. O condutor possui uma bitola superior, passando de 

4/0 para 397,5 MCM e o comprimento médio dos troncais é de 28,1 km, bastante superior ao valor 

de redes típicas urbanas. Os custos agora refletem a SE e a rede com estes novos parâmetros, 

como se pode observar pelo custo do troncal por km que passou a ser de R$ 70.000 /km. 

O gerador conectado nesta área é outra característica interessante. Ao invés de um 

gerador a Gás, como nos outros casos, agora se tem uma Pequena Central Hidráulica – PCH. 
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Com isso, o valor de geração média passa a ser de 60% da potência instalada (0,75 MW e 1,25 

MW respectivamente). Por não haver informação específica sobre a distância que o gerador está 

conectado da SE, atribuiu-se que ele se encontra no final do troncal, a 28 km.  

Com isso, os resultados obtidos para esta subestação são: 

 
Tabela 8.8 – Resultado do Caso 4 – Seropédica 

 
CUSTOS ANUALIZADOS 

Custo SE R$ 1.917.482 Custo Unit. SE R$ 47.937 /MW 

Custo Troncais R$ 2.093.083 Custo Unit. Troncal /km R$ 1.856 /MW/km 

Custo 1 Troncal R$ 523.271   

COMPONENTE USO COMPONENTE AMPLIAÇÃO 
Uso nos Troncais R$ 31.396 Ampliação nos Troncais R$ 1.061 

Uso nos Transform. R$ 0 Ampliação nos Transform. R$ 0 

Uso Total R$ 31.396 Ampliação Total R$ 1.061 

Componente Uso R$ 2,09 /kW/mês Componente Ampliação R$ 0,07 /kW/mês 

COMPONENTE BENEFÍCIO COMPONENTE PERDA 
Benefício nos Troncais R$ 0 Perdas Sem Geração 710 MWh 

Benefício nos Transform. R$ 0 Perdas Com Geração 488 MWh 

Benefício Total R$ 0 Balanço de Perdas -222 MWh 

Componente Benefício R$ 0,00 /kW/mês Componente Perda R$ -1,24 /kW/mês 

TUSDg = USO + AMPLIAÇÃO + BENEFÍCIO + PERDA R$ 0,92 /kW/mês 

 

O resultado que mais chama a atenção é o da Componente Perda. Percebe-se uma forte 

sinalização de que este gerador reduz as perdas nesta rede, representado pelo valor negativo da 

componente. O valor final da TUSD para este gerador ficou em R$ 0,92 /kW/mês. A tarifa aplicada 

100% aos geradores seria de R$ 10,13 /kW/mês. A introdução do gerador faz com que a tarifa de 

demanda seja de R$ 9,21/kW/mês. 

Verificou-se também o impacto na TUSDg caso o gerador estivesse na metade do troncal 

(14 km) e no início do troncal (1 km). No primeiro caso, o valor da tarifa passou para R$ 1,14 

/kW/mês e no segundo caso para R$ 2,00 /kW/mês. Em ambos não houve alteração na 

Componente Uso. Somente a Componente Perda foi se reduzindo a medida que se avançava em 

direção à SE. 

8.5 Caso 5 – SE Saudade  

Esta subestação possui algumas características semelhantes à SE Seropédica: Tensão 

Secundária de 25 kV, baixa Potência Instalada, pouca quantidade de saídas, comprimento médio 

dos troncais elevados e existência de uma PCH gerando energia. Contudo, tais características 

são mais exacerbadas neste caso. A Tabela 8.9 mostra as informações da SE Saudade 

Em linhas gerais, a potência instalada na SE, a quantidade de saídas e a demanda máxima 

corresponde à metade dos valores observados no Caso 4, enquanto que o comprimento médio 

dos troncais, por sua vez, corresponde ao dobro. Pode-se afirmar que esta área possui 
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características bastante rurais. Além disso, a potência instalada da PCH é significativa e deve ter 

um impacto marcante na tarifa calculada.  

Novamente se considerou a conexão do gerador na extremidade do troncal (50 km da SE). 

Os resultados obtidos para esta área são apresentados na Tabela 8.10.  

 
Tabela 8.9 – Informações do Caso 5 – Saudade 

 
ALOCAÇÃO  CUSTOS 

Alocação Geração 50 %  Vida Útil 30 Anos 

   Taxa Anualização 15 % 

SUBESTAÇÃO REDES TRONCAIS Custo Energia R$ 84,00 / MWh 

Tipo de SE Aérea Tipo de Rede Aérea Custo SE R$ 3.800.000 

Tensão Primária 138 kV Custo Bay MT R$ 100.000 

Tensão Secundária 25 kV 
Especificação do 
Condutor 

AWG / 
MCM Custo Troncal / km R$ 70.000 / km 

Qtde. Transformadores 2 Tipo de Condutor 397,5 Custo Troncal R$ 3.600.000 

Pot. Transformadores 10 MW Custo Redes R$ 7.200.000 

Pot. SE 20 MW 
Resistência do 
Condutor  0,175 Ω 

Custo Total Área R$ 11.000.000 

Qtde. Saídas 2 Comprimento Troncal 50 km % O&M do Total de 
Ativos 10 % 

    Custo Total de O&M R$ 1.100.000 

DEMANDA E ENERGIA GERADOR 
Demanda Média 10 MW Dem. Média Troncal 5,00 MW Tipo de Gerador PCH 

Demanda Máxima 16 MW Dem. Máxima Troncal 8,00 MW Fator Capacidade 0,6 p.u. 

Energia 88 GWh Dens. Máxima Cliente 0,16 
MW/km Potência Instalada 12 MW 

Fator de Potência 0,92 p.u. Corrente Máx. Troncal 201 A Potência Firme 0 MW 

Fator de Carga Médio 0,63 p.u. Corrente Máx. Cliente 4 A Geração Média 7,2 MW 

Fator de Perda 0,47 p.u.   Distância da SE 50 km 

 
Tabela 8.10 – Resultado do Caso 5 – Saudade 

 
CUSTOS ANUALIZADOS 

Custo SE R$ 958.741 Custo Unit. SE R$ 47.937 /MW 

Custo Troncais R$ 1.816.561 Custo Unit. Troncal /km R$ 1.817 /MW/km 

Custo 1 Troncal R$ 908.281   

COMPONENTE USO COMPONENTE AMPLIAÇÃO 
Uso nos Troncais R$ 653.962 Ampliação nos Troncais R$ 397.899 

Uso nos Transform. R$ 0 Ampliação nos Transform. R$ 0 

Uso Total R$ 653.962 Ampliação Total R$ 397.899 

Componente Uso R$ 4,54 /kW/mês Componente Ampliação R$ 2,76 /kW/mês 

COMPONENTE BENEFÍCIO COMPONENTE PERDA 
Benefício nos Troncais R$ 0 Perdas Sem Geração 581 MWh 

Benefício nos Transform. R$ 0 Perdas Com Geração 1.605 MWh 

Benefício Total R$ 0 Balanço de Perdas 1.024 MWh 

Componente Benefício R$ 0,00 /kW/mês Componente Perda R$ 0,60 /kW/mês 

TUSDg = USO + AMPLIAÇÃO + BENEFÍCIO + PERDA R$ 7,90 /kW/mês 

 

Percebe-se que os valores das componentes para este gerador são bem elevados. O Uso 

nos Troncais é bastante significativo, pois a geração média em relação à demanda média da área 
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é alta, o que torna a Componente Uso elevada. Por sua vez, a Ampliação nos Troncais possui 

este valor exacerbado, pois a Potência Instalada do gerador é muito superior à demanda do 

troncal, o que implica em exportação para o barramento da SE.  

Há ainda um sinal de perdas, que contribui para a existência da Componente Perda. Devido 

a estas características, o valor da TUSD resultou em R$ 7,90 /kW/mês. Se os custos totais da 

área fossem aplicados somente à demanda, a tarifa para os consumidores seria de R$ 

14,45/kW/mês. A presença do gerador faz com que a tarifa de demanda seja de R$ 6,55 

/kW/mês. Realizando a mesma sensibilidade apresentada no Caso 4 (geração no meio – 25 km – 

e no início do troncal – 1 km), as tarifas diminuiríam para R$ 4,78 /kW/mês e R$ 4,53 /kW/mês 

respectivamente. Deve-se ter em mente, portanto, a importância da localização do gerador na 

rede. 

Realizou-se também o cálculo de uma tarifa selo média da área de MT da Light. Este levou 

em consideração a demanda total de MT da distribuidora, os custos totais de rede (urbanas 

aéreas, urbanas subterrâneas e rurais), a quantidade total de bays de MT (quantidade de ramais 

de MT) e a potência instalada em AT/MT. Sobre estes custos, foram aplicados os custos de 

operação e manutenção das redes de MT. Com isso, foi obtida uma tarifa selo média de R$ 13,19 

/kW/mês para as redes de MT da Light. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a apresentação, comentários e análises dos resultados obtidos pelos métodos 

locacionais consagrados para as redes de subtransmissão e para a metodologia proposta para as 

redes de media tensão, são necessárias algumas considerações finais sobre a condução deste 

estudo, as premissas adotadas, os métodos utilizados e propostos, além dos resultados obtidos. 

Analisando primeiramente as redes de subtransmissão, pode-se afirmar que é 

perfeitamente possível a aplicação de métodos locacionais já utilizados na transmissão, para o 

cálculo de tarifas de uso para este tipo de rede. Isto foi comprovado neste trabalho através da 

exploração de 5 métodos distintos, incluindo o aplicado no Brasil, para a rede de 138 kV da Light. 

A princípio, não há problemas aparentes em sua extensão até o nível de 69 kV.  

Os resultados apresentados e discutidos permitiram uma análise das principais vantagens e 

desvantagens dos distintos métodos abordados na subtransmissão e a constatação de que não 

existe uma maneira única de se alocar custos de subtransmissão de forma justa e eficiente. Além 

disso, tão importante quanto a análise dos diferentes métodos de alocação dos custos são as 

premissas adotadas no estudo, tais como a determinação da área estudada, definição da 

capacidade das usinas, custos dos circuitos, cenário a ser utilizado, receita a ser recuperada, 

percentual de alocação entre geração e demanda e critérios de recuperação de custos. 

As premissas adotadas influenciam diretamente nos resultados obtidos. Como exemplo 

pode-se citar a determinação da receita a ser recuperada. Se o valor definido fosse o dobro do 

valor real que deveria ser recuperado, as tarifas calculadas ficariam em média o dobro dos 

valores “justos”, independentemente do método locacional escolhido.  

A determinação da área deve ser feita de maneira criteriosa de modo a ser evitar possíveis 

ilhamentos.  

Em relação a capacidade das usinas, custos dos circuitos e cenário utilizado, o ideal é 

utilizar a informação pura da distribuidora. Contudo, em relação ao cenário, teve que ser utilizado 

o chamado despacho proporcional, utilizado pela ANEEL, de modo a se obter tarifas comparáveis 

com as obtidas pelo programa Nodal v_34. Pode também ser utilizado um conjunto de cenários 

mais realista que representem melhor o sistema do que o despacho proporcional. 

A definição da receita a ser recuperada pelas tarifas de uso é também de extrema 

importância. Neste trabalho adotou-se o custo anualizado de reposição de seus circuitos, com 

investimento depreciado e custos de operação e manutenção. 

A alocação de custos entre geradores e demanda também deve ser ressaltado. Contudo, 

uma discussão sobre esta questão não foi realizada, por fugir do escopo deste trabalho, 

mantendo-se o critério da transmissão: 50% geração e 50% demanda. 

Por fim, em relação aos custos, pode-se afirmar que todos os métodos possuem a mesma 

recuperação. O que define esta característica não é o método em si, mas sim sobre que fator é 

calculada sua recuperação: capacidade das linhas, fluxo médio ou fluxo total. Geralmente é 

utilizada a capacidade. Contudo, como o carregamento dos circuitos brasileiros é baixo, o sinal 

locacional também é baixo, pois se obriga a utilização de selo para a recuperação total dos 

custos. Sem dúvida, como sinalização para os geradores, quanto menor selo utilizado melhor o 
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sinal tarifário. 

Em relação aos métodos de alocação utilizados para o cálculo de subtransmissão, algumas 

vantagens e desvantagens podem ser descritas. A Metodologia Nodal apresenta como vantagem 

a possibilidade de mudança da barra de referência dependendo da necessidade de alocação dos 

custos entre geradores e demandas (no caso do Brasil, 50%/50%). Contudo, como desvantagens 

podem ser destacadas a possível apresentação de tarifas negativas, o que não é bem aceito 

pelos agentes, a discrepância de tarifas em barras distantes da barra de referência virtual, e os 

possíveis pagamentos cruzados (que é indesejável) quando geração e cargas estão muito 

próximas, devido à simetria das tarifas.  

A metodologia aplicada no Brasil, variante da Metodologia Nodal, apresenta como 

vantagem o Fator de Ponderação, que atribui menor peso aos circuitos com menor carregamento, 

o que acarreta tarifas menos discrepantes entre si. Entretanto, este próprio Fator pode ser 

considerado como desvantagem, uma vez que atenua o próprio sinal locacional. Isto é decisivo 

para o sistema brasileiro onde o carregamento é baixo (cerca de 30%). Além disso, esta 

metodologia também permite tarifas negativas e utiliza o Despacho Proporcional, pouco realista 

com a operação real do sistema. 

A metodologia Extent of Use tem como principal vantagem o fato de não permitir tarifas 

negativas, o que é bem aceito pelos agentes, pois não são considerados contra-fluxos. 

Entretanto, existe a necessidade de definição de uma barra de referência explícita que influencia 

no valor final das tarifas obtidas. Este método tem aplicação satisfatória em sistemas onde é 

facilmente identificável o centro de carga (centro de gravidade). É neste ponto onde se atribui a 

barra de referência do sistema e, por isso, onde as tarifas de uso serão as menores. Contudo, em 

sistemas como o brasileiro onde não é claro onde se encontra o maior centro de consumo, não é 

trivial definir a barra de referência. A definição equivocada pode acarretar em tarifas cuja 

sinalização não é adequada, o que não é recomendável para a expansão ótima do sistema.  

As vantagens apresentadas pelo método de Participações Medias são: Não permite tarifas 

negativas, o que é bem aceito pelos agentes, a tarifa de um gerador está diretamente relacionada 

à sua utilização da rede de transmissão, permite a obtenção de fatores de participação de cada 

gerador na potência incidente em todas as barras do sistema, a potência gerada é distribuída 

entre as barras consumidoras mais próximas (o que é mais próximo da realidade), não é 

necessário definir uma barra de referência. A falta de robustez técnica por se basear na 

proporcionalidade de injeções e fluxos de potência, o que não tem validade do ponto de vista 

operacional pode ser apontada como principal desvantagem. 

Em relação à metodologia Aumann-Shapley, pode-se destacar como vantagens um 

embasamento facilmente aceito pelo princípio da justiça (todos geradores têm direito a serem os 

primeiros e os últimos), facilidade de explicação, pois o custo alocado a cada agente reflete o uso 

que o mesmo faz dos circuitos, respaldo analítico através da teoria de jogos cooperativos, 

viabilidade do ponto de vista de implementação e esforço computacional, não necessidade de 

definição uma barra de referência, e por último a eliminação de subsídios cruzados entre agentes. 

Apesar das vantagens apresentadas, em redes excessivamente radiais os resultados obtidos se 
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assemelham aos obtidos pelo Método das Participações Médias. Isto ocorre, pois neste tipo de 

redes não há muitas opções alternativas para atendimento das demandas. 

 

Passando para a análise das redes de Média Tensão, buscou-se criar uma metodologia 

que observasse este tipo de rede de maneira localizada, procurando determinar o uso por parte 

dos geradores e possíveis impactos positivos ou negativos causados por ele na área em que está 

conectado.  

Isto foi obtido através das quatro componentes estabelecidas: Uso, Ampliação, Benefício e 

Perdas. Cada uma delas buscou capturar um possível impacto diferente que pudesse ser 

causado pela introdução de um gerador em redes de Média Tensão.  

Além disso, a metodologia proposta procurou utilizar informações que pudessem ser 

facilmente obtidas pelas distribuidoras, de modo a permitir uma utilização imediata, sem a 

necessidade de grandes adaptações em base de dados. Neste ponto, alguns comentários 

adicionais em relação aos dados necessários. 

Para os dados de subestação, não existem maiores dificuldades em relação à informação 

disponível e a necessária para o modelo. As informações sobre os níveis de tensão, quantidade 

de saídas, quantidade e potência dos transformadores são utilizados diretamente, sem 

adaptações. 

Para os dados de redes troncais, por sua vez, há necessidade de adaptação. A informação 

sobre o tipo predominante de rede pode não ser claro dependendo da subestação estudada. Em 

muitas subestações urbanas, uma parte dos troncais é aérea enquanto outra parte é subterrânea. 

Como só pode ser definido um tipo de condutor, nestes casos deve-se escolher criteriosamente o 

condutor típico a ser utilizado. Para se determinar a bitola típica da área, recomenda-se converter 

a seção dos cabos subterrâneos (em mm2) para seu equivalente em AWG.  

Ainda sobre as redes troncais, outra questão pertinente é a utilização do comprimento 

médio dos troncais. Em muitas áreas, o comprimento dos troncais pode variar bastante. Contudo, 

este dado tem o objetivo de custear a área, o que pode ser bem representado através do 

comprimento médio. 

O dados de demanda média e máxima são obtidos diretamente das informações das 

distribuidoras para cada SE. Não há dificuldades para estas informações. 

Em relação aos custos, pela metodologia proposta, são necessárias algumas análises 

criteriosas e alguns valores assumidos para a determinação dos custos relativos à área estudada. 

Em relação ao custeio da SE propriamente dita, tal informação pode ser obtida da distribuidora. 

Contudo, deve ser especificado se tal custo inclui, ou não, os vãos (bays) de saída de MT, que 

são contabilizados separadamente no cálculo. Em relação ao custeio dos troncais, deve-se ter em 

mente se a rede é aérea, subterrânea ou mista. Neste último caso deve-se utilizar um custo médio 

ponderado pela proporção de km de cada uma na área em questão. Também vale destacar que 

os custos das redes por km devem ser padronizados (típicos).  Os custos de O&M, adotados 

como 10% do valor total dos ativos da área, foram assumidos baseados em observações de 

distribuidoras. Contudo, tal percentual pode ser alterado dependendo da prática da empresa. 
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As informações sobre os geradores são as mais importantes, pois são sobre elas que são 

calculadas as tarifas de uso propriamente ditas. O ideal é dispor das informações de potência 

instalada, potência firme e potência média, além da distância exata do gerador em relação à SE. 

Entretanto, deve-se ter cuidado se a distância informada não é superior ao comprimento médio 

dos troncais. Neste caso, o gerador deve ser colocado a uma distância igual a este comprimento 

médio.  

Outro ponto a ser destacado é o valor da Potência Firme. Este deve ser bem determinado, 

pois qualquer valor diferente de zero entra diretamente como benefício ao gerador. Geralmente, 

este valor é igual a zero, pois a geração conectada à rede de MT é distribuída e nem sempre há 

energia fornecida por este tipo de geração. Contudo, com o aumento da geração distribuída e o 

advento de novas tecnologias, isto pode alterar-se.   

Os resultados obtidos para os exemplos e para as redes da Light mostram que a 

metodologia proposta forneceu tarifas para os geradores com uma sinalização econômica 

coerente. Isto é refletido principalmente nos casos onde um gerador de potência elevada é 

colocado em uma área de demanda pequena. É intuitivo que este gerador faça muito uso da rede, 

esgote sua capacidade de transmissão e piore as perdas localmente. Portanto, ele deve ser 

sinalizado a não se instalar neste local, o que é representado pela alta TUSDg. 

Em contrapartida, em áreas de grande demanda, um gerador de pequeno porte faz pouco 

uso das redes e pode eventualmente trazer benefícios à área, pois pode reduzir perdas. Nestes 

casos, as tarifas obtidas podem ser baixas, ou até mesmo negativas, sinalizando que a instalação 

do gerador é benéfica para a área. Pelos resultados da Light notou-se grande variação das tarifas, 

observando-se valores de R$ 0,92 /kW para o caso da SE Seropédica, até R$ 7,90 /kW para a SE 

Saudade. Contudo, em nenhum momento foram observadas tarifas negativas.  

Para cada um dos casos observados, foi calculado um valor de tarifa selo média que seria 

cobrado à demanda caso o gerador não estivesse instalado. Esta tarifa deveria remunerar os 

custos totais da área analisada e nada mais é do que os custos totais da área divididos pela 

demanda máxima. Em linhas gerais, o que se observou foi que o uso por parte dos geradores é 

bastante inferior ao uso feito pela demanda. Isto é bem sinalizado nas tarifas obtidas para cada 

subestação.  

Portanto, pelos resultados obtidos, a metodologia proposta para redes de Média Tensão 

mostrou-se adequada do ponto de vista de sinalização tarifária, valores das tarifas, aplicabilidade 

imediata dada à disponibilidade de informação e simplicidade de cálculo e explicação aos 

agentes.  

 

Sendo assim, pelos motivos expostos, a forma de abordagem e metodologia proposta neste 

trabalho se apresentam como uma alternativa concreta à forma atual de determinação da TUSDg. 

Primeiramente, este trabalho apresenta uma abordagem compreensível para os agentes do setor, 

calculando com base em metodologias conhecidas e explicáveis, as diversas tarifas a serem 

pagas pelos agentes de geração. A utilização de metodologias amplamente divulgadas, utilizadas 

e embasadas tecnicamente para as redes de subtransmissão, constituem um fator bastante 
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positivo para a proposta. Além disso, incorporam bem as características deste tipo de redes, que 

se assemelham as redes de transmissão, unificando de vez o tratamento dispensado às 

instalações até 69 kV, tal como discutido anteriormente pela ANEEL. 

O tratamento concedido às redes de Média Tensão também se mostra bastante 

interessante, pois incorpora do mesmo modo as características topológicas das redes. Em redes 

radiais e geradores pequenos que exercem influência bastante localizada, a análise pontual dos 

impactos do gerador é de extrema utilidade e constitui um argumento de justiça inegável para os 

agentes e de realismo necessário para a determinação da sinalização locacional correta. Em 

paralelo a isto, tudo foi feito com simplicidade, utilizando informações facilmente adquiridas dos 

agentes, sem prescindir, no entanto de razoabilidade técnica. 

Em resumo, o trabalho apresentou uma abordagem objetiva, explicável, com embasamento 

técnico, para o cálculo da TUSDg.   
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ANEXO I – ARQUIVO DE CAPACIDADE DAS USINAS (LIGHT.USI) 

 
( BaseNod 3.0 
( Montagem feita em 25/04/2006 
( 
( ARQUIVOS DE USINAS DA LIGHT - CALCULO DAS TARIFAS NODAIS 
(  Nome da Usina               )    (En. Ass) (Pot.Dis) 
(No)     (Nome Barra)     (Cap.Max) 
( 
UHE FUNIL - RJ                           121.    204.00 
  14     FUNIL----GER        102.00       0.0 
  15     FUNIL----2MQ        102.00       0.0 
9999 
UTE SANTA CRUZ                           691.    691.00 
  30     UT-SC-19-GER        345.50       0.0 
  31     UTSC13.8-GER        345.50       0.0 
9999 
UHE NILO PECANHA                         335.    380.00 
 250     N.PECANH-GER        380.00       0.0 
9999 
UHE PEREIRA PASSOS                        51.    101.00 
 255     P.PASSOS-GER        101.00       0.0 
9999 
UHE FONTES NOVA                          104.    134.00 
 253     FONTES---GER        134.00       0.0 
9999 
UHE ILHA DOS POMBOS                      115.    183.00 
 257     I.POMBOS-GER        183.00       0.0 
9999 
UTE ELETROBOLT                           379.    379.00 
3974     ELETROB--8GR        379.00       0.0 
9999 
UTE TERMORIO                            709.8    709.80 
4201     TERMR2-1-138        354.90       0.0 
4202     TERMR2-2-138        354.90       0.0 
9999 
INJECAO 1                               1100.    1100.0 
 169     INJECAO-1           1100.0       0.0 
9999 
INJECAO 2                               1350.    1350.0 
 178     INJECAO-2           1350.0       0.0 
9999 
INJECAO 3                               721.5    721.50 
 180     INJECAO-3           721.50       0.0 
9999 
INJECAO 4                               275.3    275.30 
 183     INJECAO-4           275.30       0.0 
9999 
INJECAO 5                                76.6     76.60 
 184     INJECAO-5            76.60       0.0 
9999 
INJECAO 6                                71.7     71.70 
 461     INJECAO-6            71.70       0.0 
9999 
INJECAO 7                                70.7     70.70 
1770     INJECAO-7            70.70       0.0 
9999 
INJECAO 8                                97.5     97.50 
1771     INJECAO-8            97.50       0.0 
9999 
INJECAO 9                                52.2     52.20 
3300     INJECAO-9            52.20       0.0 
9999 
INJECAO 10                              181.0    181.00 
3972     INJECAO-10          181.00       0.0 
9999 
EXTRA 1                                  24.0     24.00 
3993     EXTRA-01             24.00       0.0 
9999 
EXTRA 2                                  15.0     15.00 
3995     EXTRA-02             15.00       0.0 
9999 
EXTRA 3                                  20.0     20.00 
3997     EXTRA-03             20.00       0.0 
9999 
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ANEXO II – ARQUIVO DE CUSTOS DOS CIRCUITOS (LIGHT.TRA) 

 
( BaseNod 2.1 
( Montagem feita em 18/04/2006 
( 
(No) ( Nome  DE ) (No) ( Nome PARA) Nc (Cap ) (Custo Eq)(Custo VD)(Custo VP) 
169  S.JOSE---138 270  CORDOVIL-138 1  538    2130.6    800       800 
169  S.JOSE---138 271  MERITI---138 1  324    783.9     800       800 
169  S.JOSE---138 275  CASCADURA--2 1  218    0.0       0         0 
169  S.JOSE---138 1600 W.LUIS---138 1  538    1344.9    800       800 
169  S.JOSE---138 1604 V.TELES--138 1  324    604.4     800       800 
169  S.JOSE---138 1615 FICAP----138 1  218    1365.5    800       800 
178  GRAJAU---138 180  JACAREP--138 1  218    4681.6    800       800 
178  GRAJAU---138 283  T.SUL----138 1  218    1473.6    800       800 
178  GRAJAU---138 283  T.SUL----138 2  218    1473.6    800       800 
178  GRAJAU---138 283  T.SUL----138 3  218    1473.6    800       800 
178  GRAJAU---138 283  T.SUL----138 4  218    1473.6    800       800 
178  GRAJAU---138 1642 PIEDADE--138 1  218    1237.3    800       800 
178  GRAJAU---138 1643 B.MATO---138 1  218    624.2     800       800 
178  GRAJAU---138 1649 LEOPOLDO-138 1  269    179.2     800       800 
178  GRAJAU---138 1650 R.COMPRI-138 1  218    1132.4    800       800 
178  GRAJAU---138 1651 J.BOTA-A-138 1  218    980.9     800       800 
178  GRAJAU---138 1652 J.BOTA-B-138 1  218    980.9     800       800 
178  GRAJAU---138 1655 ACAMPISTA138 1  218    156.0     800       1500 
178  GRAJAU---138 1670 MANGUEIRA138 1  269    156.7     800       800 
178  GRAJAU---138 3958 CASCADURA138 1  218    2608.3    800       800 
180  JACAREP--138 184  S.CRUZ---138 1  146    8568.4    800       800 
180  JACAREP--138 263  TAQUARA--138 1  218    1493.7    800       800 
180  JACAREP--138 277  ZIN------138 1  146    7431.1    800       800 
180  JACAREP--138 278  PALMARES-138 1  146    6296.9    800       800 
180  JACAREP--138 282  RECREIO--138 1  269    1656.3    800       800 
180  JACAREP--138 1640 P.MIGUEL-138 1  118    824.0     800       800 
180  JACAREP--138 1644 PDAGUA-A-138 1  218    2741.4    800       800 
180  JACAREP--138 1646 BTIJUC-A-138 1  269    2741.4    800       800 
180  JACAREP--138 1695 CURICICA-138 1  269    918.3     800       800 
180  JACAREP--138 3958 CASCADURA138 1  218    2853.5    800       800 
182  FUNIL----138 14   FUNIL-1--1GR 1  270    0.0       0         0 
182  FUNIL----138 183  C.PAULIS-138 1  146    11043.9   800       800 
182  FUNIL----138 274  V.REDOND-138 1  146    12613.3   800       800 
183  C.PAULIS-138 274  V.REDOND-138 1  146    23629.1   800       800 
184  S.CRUZ---138 30   SCRUZ-19-1GR 1  480    0.0       0         0 
184  S.CRUZ---138 31   SCRUZ-13-000 1  200    0.0       0         0 
184  S.CRUZ---138 276  BRISAMAR-138 1  143    4502.6    800       800 
184  S.CRUZ---138 276  BRISAMAR-138 2  97     2913.0    800       800 
184  S.CRUZ---138 277  ZIN------138 1  146    1132.6    800       800 
184  S.CRUZ---138 278  PALMARES-138 1  370    3161.1    800       800 
184  S.CRUZ---138 278  PALMARES-138 2  370    3164.6    800       800 
184  S.CRUZ---138 3988 ZIN1--TAP138 1  370    1131.0    800       800 
184  S.CRUZ---138 3989 ZIN2--TAP138 1  370    1131.0    800       800 
191  FUNIL--2-138 15   FUNIL-2--2GR 1  250    0.0       0         0 
191  FUNIL--2-138 182  FUNIL----138 1  250    0.0       800       800 
191  FUNIL--2-138 273  SAUDADE--138 1  143    9426.1    800       800 
191  FUNIL--2-138 1619 R.SAUDOSO138 1  143    2808.9    800       800 
251  N.PECANH-138 250  NPECANHA-6GR 1  405    0.0       0         0 
251  N.PECANH-138 254  FONTES---138 1  344    44.5      800       800 
251  N.PECANH-138 254  FONTES---138 2  344    232.0     800       800 
251  N.PECANH-138 262  VIGARIO--138 1  105    1881.9    800       800 
251  N.PECANH-138 262  VIGARIO--138 2  105    1881.9    800       800 
251  N.PECANH-138 262  VIGARIO--138 3  105    1881.9    800       800 
251  N.PECANH-138 266  S.CLARA--138 1  172    6883.8    800       800 
251  N.PECANH-138 274  V.REDOND-138 1  172    6814.2    800       800 
251  N.PECANH-138 274  V.REDOND-138 2  172    6814.2    800       800 
251  N.PECANH-138 274  V.REDOND-138 3  172    6820.9    800       800 
251  N.PECANH-138 274  V.REDOND-138 4  172    6820.9    800       800 
251  N.PECANH-138 280  ABRAN-TAP138 1  172    10903.2   800       800 
251  N.PECANH-138 1613 PIRAY-TAP138 1  105    5959.9    800       800 
251  N.PECANH-138 1627 QUEIMADOS138 1  134    7260.2    800       800 
252  N.PECANH-230 251  N.PECANH-138 1  200    0.0       0         0 
252  N.PECANH-230 461  S.CABECA-230 1  290    28324.8   800       800 
254  FONTES---138 253  FONTES---3GR 1  165    0.0       0         0 
254  FONTES---138 256  P.PASSOS-138 1  172    1025.7    800       800 
254  FONTES---138 295  SEROPEDI-138 1  172    3563.1    800       800 
254  FONTES---138 3975 ELETROB--138 1  172    5346.6    800       800 
254  FONTES---138 3975 ELETROB--138 3  172    5346.6    800       800 
256  P.PASSOS-138 255  P.PASSOS-2GR 1  126    0.0       0         0 
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256  P.PASSOS-138 3975 ELETROB--138 1  172    4589.1    800       800 
258  I.POMBOS-138 257  I.POMBOS-5GR 1  200    0.0       0         0 
258  I.POMBOS-138 1601 SAPUCAIA-138 1  287    8332.8    800       800 
258  I.POMBOS-138 1757 PALMAS---138 1  121    7891.5    800       800 
258  I.POMBOS-138 1758 PALMAS-2-138 1  121    7891.5    800       800 
258  I.POMBOS-138 3300 APARAIBA-138 1  66     2260.5    800       800 
258  I.POMBOS-138 3300 APARAIBA-138 2  66     2260.5    800       800 
258  I.POMBOS-138 3985 ITAOCARA-138 1  218    11589.3   800       800 
258  I.POMBOS-138 3985 ITAOCARA-138 2  218    11589.3   800       800 
258  I.POMBOS-138 3992 TAP-TRS2-138 1  105    17921.5   800       800 
260  S.CECILI-138 259  SCECI-BOM-13 1  40     0.0       0         0 
260  S.CECILI-138 1614 THYSE-TAP138 1  105    134.4     800       800 
260  S.CECILI-138 1654 CENTENARI138 1  172    6016.1    800       800 
262  VIGARIO--138 260  S.CECILI-138 1  105    3898.6    800       800 
262  VIGARIO--138 260  S.CECILI-138 2  105    3887.7    800       800 
262  VIGARIO--138 261  VIGAR-BOM-13 1  96     0.0       0         0 
264  INMET-TAP138 169  S.JOSE---138 1  287    4333.7    800       800 
264  INMET-TAP138 1668 INMETRO--138 1  105    478.7     800       800 
264  INMET-TAP138 1755 RDC-ENTR.138 1  287    4443.0    800       800 
266  S.CLARA--138 1633 GUADALUP-138 1  172    5533.3    800       800 
268  CIFER-TAP138 1603 CIFERAL--138 1  105    799.4     800       800 
268  CIFER-TAP138 1606 ELDORADO-138 1  287    1516.6    800       800 
270  CORDOVIL-138 1608 A.GRANDE-138 1  218    65.1      800       800 
270  CORDOVIL-138 1692 B.DE PINA138 1  100    55062.1   800       800 
270  CORDOVIL-138 1692 B.DE PINA138 2  100    55062.1   800       800 
270  CORDOVIL-138 1692 B.DE PINA138 3  182    55062.1   800       800 
270  CORDOVIL-138 1693 VIG.GERAL138 1  218    467.1     800       800 
271  MERITI---138 272  TRIAGEM--138 1  218    3165.6    800       800 
272  TRIAGEM--138 1605 CAXIAS---138 1  218    3818.3    800       800 
272  TRIAGEM--138 1612 DEMOCRAT-138 1  218    401.3     800       800 
272  TRIAGEM--138 1616 C.MARTE--138 1  210    46400.1   800       800 
272  TRIAGEM--138 1617 TROVAO---138 1  210    34373.4   800       800 
273  SAUDADE--138 1621 FONTINEL-138 1  172    1080.9    800       800 
273  SAUDADE--138 1666 DUPON-TAP138 1  172    940.4     800       800 
273  SAUDADE--138 1676 S.BMANSA-138 1  172    23.1      800       800 
274  V.REDOND-138 281  RETIRO---138 1  172    1516.2    800       800 
274  V.REDOND-138 1673 C.S.N.---138 1  218    358.8     800       800 
274  V.REDOND-138 1673 C.S.N.---138 2  269    358.8     800       800 
274  V.REDOND-138 1673 C.S.N.---138 3  269    358.8     800       800 
274  V.REDOND-138 1673 C.S.N.---138 4  218    357.1     800       800 
274  V.REDOND-138 1699 TUPY-----138 1  172    1449.6    800       800 
275  CASCADURA--2 291  P.METRO1-138 1  218    0.0       0         0 
275  CASCADURA--2 292  P.METRO2-138 1  218    0.0       0         0 
275  CASCADURA--2 1609 RAMOS----138 1  269    0.0       0         0 
276  BRISAMAR-138 1770 MURIQUI--138 1  97     4489.8    800       800 
276  BRISAMAR-138 1771 JACUACANG138 1  146    9911.3    800       800 
278  PALMARES-138 1639 M.ALTO---138 1  146    2933.2    800       800 
280  ABRAN-TAP138 275  CASCADURA--2 1  172    0.0       0         0 
280  ABRAN-TAP138 1696 A.BRANCA-138 1  105    1363.5    800       800 
281  RETIRO---138 1621 FONTINEL-138 1  172    945.5     800       800 
283  T.SUL----138 1644 PDAGUA-A-138 1  218    2741.3    800       800 
283  T.SUL----138 1648 S.CONRAD-138 1  218    445.9     800       800 
283  T.SUL----138 1656 M.VAZ-1--138 1  218    200.3     800       800 
283  T.SUL----138 1657 M.VAZ-2--138 1  218    200.3     800       800 
283  T.SUL----138 1659 P.SEIS---138 1  160    84888.8   800       800 
283  T.SUL----138 1661 HUMAITA--138 1  103    37024.0   800       800 
283  T.SUL----138 1661 HUMAITA--138 2  103    37024.0   800       800 
283  T.SUL----138 1662 COPACABAN138 1  160    79943.1   800       800 
284  F.CANECA-138 290  SAMARITA-138 1  210    58954.4   800       1500 
284  F.CANECA-138 1628 CAMERINO-138 1  239    37108.8   800       800 
284  F.CANECA-138 1649 LEOPOLDO-138 1  218    1738.6    800       800 
284  F.CANECA-138 1650 R.COMPRI-138 1  218    824.9     800       800 
284  F.CANECA-138 1651 J.BOTA-A-138 1  218    891.7     800       800 
284  F.CANECA-138 1652 J.BOTA-B-138 1  218    891.7     800       800 
284  F.CANECA-138 1653 URUGUAI--138 1  218    1315.3    800       800 
284  F.CANECA-138 1684 S.ANTONIO138 1  177    25633.0   800       800 
284  F.CANECA-138 1684 S.ANTONIO138 2  177    16963.6   800       800 
284  F.CANECA-138 1684 S.ANTONIO138 3  239    16963.6   800       800 
284  F.CANECA-138 1685 MACKENZIE138 1  239    11920.6   800       800 
284  F.CANECA-138 1686 BAEPENDI-138 2  246    41098.4   800       1500 
284  F.CANECA-138 1689 M.BOTA2--138 1  99     52724.0   800       800 
285  C.SOARES-138 1607 CROCH-TAP138 1  172    1986.3    800       800 
286  R.FREIRE-138 1636 TURIACU--138 1  172    5307.7    1500      800 
287  SARAPUI--138 1604 V.TELES--138 1  287    232.9     800       800 
287  SARAPUI--138 1606 ELDORADO-138 1  287    1181.6    800       800 
288  ROSALI---138 292  P.METRO2-138 1  218    1157.9    800       800 
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289  CAMARA---138 180  JACAREP--138 1  188    1913.2    800       800 
289  CAMARA---138 1625 JABOATAO-138 1  188    2196.4    800       800 
290  SAMARITA-138 1686 BAEPENDI-138 1  210    31697.9   1500      1500 
291  P.METRO1-138 1615 FICAP----138 1  218    867.6     800       800 
293  CACHAMOR-138 180  JACAREP--138 1  146    5957.6    800       800 
293  CACHAMOR-138 1639 M.ALTO---138 1  146    401.3     800       800 
295  SEROPEDI-138 3975 ELETROB--138 1  172    1780.7    800       800 
1600 W.LUIS---138 270  CORDOVIL-138 1  538    785.7     800       800 
1601 SAPUCAIA-138 268  CIFER-TAP138 1  287    17456.4   800       800 
1602 T.RIOS---138 3992 TAP-TRS2-138 1  105    1570.0    800       800 
1605 CAXIAS---138 169  S.JOSE---138 1  324    604.6     800       800 
1607 CROCH-TAP138 1630 C.ROCHA--138 1  172    646.0     800       800 
1608 A.GRANDE-138 288  ROSALI---138 1  218    688.9     800       800 
1608 A.GRANDE-138 1610 MATURACA-138 1  218    409.9     800       800 
1609 RAMOS----138 1669 CACHAMBI-138 1  218    532.7     800       800 
1611 T.NOVA---138 275  CASCADURA--2 1  218    0.0       0         0 
1612 DEMOCRAT-138 1611 T.NOVA---138 1  218    557.4     800       800 
1613 PIRAY-TAP138 1614 THYSE-TAP138 1  105    515.5     800       800 
1613 PIRAY-TAP138 1675 P.PIRAY--138 1  105    918.1     800       800 
1614 THYSE-TAP138 1677 THYSSEN--138 1  105    291.8     800       800 
1616 C.MARTE--138 1617 TROVAO---138 1  216    50423.0   800       800 
1618 COLEGIO--138 265  VULCAN---138 1  218    111.2     800       800 
1618 COLEGIO--138 275  CASCADURA--2 1  218    0.0       0         0 
1619 R.SAUDOSO138 1620 POMBAL---138 1  172    5056.5    800       800 
1619 R.SAUDOSO138 1780 RESENDE--138 1  172    1234.2    800       800 
1620 POMBAL---138 1666 DUPON-TAP138 1  172    579.9     800       800 
1622 GUAN1-TAP138 1624 GUANDU---138 1  172    2671.3    800       1500 
1622 GUAN1-TAP138 1671 BERNAD-M-138 1  172    2518.0    800       800 
1623 GUAN2-TAP138 285  C.SOARES-138 1  172    1849.0    800       800 
1624 GUANDU---138 294  SANTISSI-138 1  172    1626.2    1500      800 
1626 LAMEIRAO-138 1623 GUAN2-TAP138 1  172    5235.2    800       800 
1628 CAMERINO-138 1685 MACKENZIE138 1  239    2638.0    800       800 
1629 N.IGUACU-138 1632 PAV.NOVA-138 1  172    2052.3    800       800 
1631 M.BARRET-138 1672 MADUREIRA138 1  172    2808.6    1500      800 
1632 PAV.NOVA-138 3958 CASCADURA138 1  172    1938.1    800       800 
1633 GUADALUP-138 1634 PANAMER--138 1  172    601.5     800       800 
1634 PANAMER--138 275  CASCADURA--2 1  172    0.0       0         0 
1635 ALVORADA-138 282  RECREIO--138 1  269    423.7     800       800 
1636 TURIACU--138 3958 CASCADURA138 1  172    757.4     800       800 
1637 ESPERANC-138 279  BRAHMA---138 1  151    2215.8    800       1500 
1640 P.MIGUEL-138 1638 A.FRANCO-138 1  188    2336.4    800       800 
1641 V.VALQUE-138 180  JACAREP--138 1  218    1404.5    800       800 
1642 PIEDADE--138 3958 CASCADURA138 1  218    791.4     800       800 
1643 B.MATO---138 3958 CASCADURA138 1  218    1404.5    800       800 
1644 PDAGUA-A-138 1645 P.D'AGUA-138 1  218    312.1     800       800 
1646 BTIJUC-A-138 1647 B.TIJUCA-138 1  172    2276.7    800       800 
1646 BTIJUC-A-138 1648 S.CONRAD-138 1  218    4528.5    800       800 
1651 J.BOTA-A-138 1665 JBOTANI2-138 1  105    783.3     800       800 
1652 J.BOTA-B-138 1665 JBOTANI2-138 1  105    783.3     800       800 
1655 ACAMPISTA138 284  F.CANECA-138 1  218    1799.0    1500      800 
1656 M.VAZ-1--138 1658 LEBLON---138 1  106    12588.6   800       800 
1656 M.VAZ-1--138 1660 JBOTANI1-138 1  111    14074.9   800       800 
1657 M.VAZ-2--138 1658 LEBLON---138 1  106    12588.6   800       800 
1657 M.VAZ-2--138 1660 JBOTANI1-138 1  111    14886.3   800       800 
1659 P.SEIS---138 1662 COPACABAN138 1  160    56110.6   800       800 
1662 COPACABAN138 1663 LEME-----138 1  126    9691.7    800       800 
1666 DUPON-TAP138 1667 DUPONT---138 1  105    313.3     800       800 
1669 CACHAMBI-138 272  TRIAGEM--138 1  218    758.0     800       800 
1670 MANGUEIRA138 1653 URUGUAI--138 1  269    379.0     800       800 
1671 BERNAD-M-138 1631 M.BARRET-138 1  172    1406.4    800       1500 
1674 S.BARBARA138 1676 S.BMANSA-138 1  172    1448.4    800       800 
1674 S.BARBARA138 1699 TUPY-----138 1  172    557.2     800       800 
1679 P.ERNESTO138 1680 AEROPORTO138 1  125    51684.1   800       1500 
1679 P.ERNESTO138 1683 FUNDAO---138 1  125    23839.3   800       800 
1679 P.ERNESTO138 1692 B.DE PINA138 1  139    39471.6   800       800 
1679 P.ERNESTO138 1692 B.DE PINA138 2  139    39458.8   800       800 
1680 AEROPORTO138 1681 GOVERNAD-138 1  120    37013.1   1500      800 
1681 GOVERNAD-138 1682 GUANABARA138 1  120    30589.8   800       1500 
1682 GUANABARA138 1683 FUNDAO---138 1  120    100800.1  1500      800 
1684 S.ANTONIO138 1690 STA.LUZIA138 1  109    18264.1   800       800 
1684 S.ANTONIO138 1690 STA.LUZIA138 2  109    18264.1   800       800 
1687 ITAPEBA2-138 1635 ALVORADA-138 1  269    12.6      1500      800 
1688 M.BOTA1--138 1661 HUMAITA--138 1  162    14491.1   800       800 
1691 BOTAFOGO-138 290  SAMARITA-138 1  81     20517.0   800       1500 
1691 BOTAFOGO-138 290  SAMARITA-138 2  81     20517.0   800       1500 
1693 VIG.GERAL138 265  VULCAN---138 1  218    1426.8    800       800 
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1695 CURICICA-138 1678 ITAPEBA--138 1  269    1190.1    800       800 
1696 A.BRANCA-138 1694 BAYER----138 1  172    22.4      800       800 
3958 CASCADURA138 1607 CROCH-TAP138 1  172    2964.6    800       800 
3958 CASCADURA138 1672 MADUREIRA138 1  172    66.8      800       800 
3972 CSN-INT--138 1673 C.S.N.---138 1  400    17.5      800       800 
3974 ELETROB--000 3975 ELETROB--138 1  380    0.0       0         0 
3975 ELETROB--138 286  R.FREIRE-138 1  172    2428.2    800       1500 
3975 ELETROB--138 1622 GUAN1-TAP138 1  172    1782.2    800       800 
3975 ELETROB--138 1623 GUAN2-TAP138 1  172    1782.2    800       800 
3975 ELETROB--138 1629 N.IGUACU-138 1  172    4502.7    800       800 
3980 BSBENERGE138 3991 TAP-TRS1-138 1  105    11.1      800       800 
3980 BSBENERGE138 3992 TAP-TRS2-138 1  105    11.1      800       800 
3980 BSBENERGE138 3994 SANTA.FE-138 1  105    3360.6    800       800 
3980 BSBENERGE138 3996 BONFANT--138 1  105    5758.0    800       800 
3985 ITAOCARA-138 3986 ITAOCARA-3GR 1  200    0.0       0         0 
3988 ZIN1--TAP138 277  ZIN------138 1  218    401.3     800       800 
3988 ZIN1--TAP138 1637 ESPERANC-138 1  151    601.2     800       800 
3989 ZIN2--TAP138 277  ZIN------138 1  218    401.3     800       800 
3989 ZIN2--TAP138 1697 COSMOS---138 1  143    2339.1    800       800 
3991 TAP-TRS1-138 1755 RDC-ENTR.138 1  105    9607.8    800       800 
3993 PCH-SANTAF13 3994 SANTA.FE-138 1  100    0.0       0         0 
3995 PCH-BONFAN13 3996 BONFANT--138 1  100    0.0       0         0 
3997 PCH-MONSER13 3998 M.SERRAT-138 1  100    0.0       0         0 
3998 M.SERRAT-138 3996 BONFANT--138 1  105    1456.2    800       800 
4201 TERMR2-1-138 169  S.JOSE---138 1  1500   3134.2    800       800 
4202 TERMR2-2-138 169  S.JOSE---138 1  1500   3134.2    800       800 
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ANEXO III – ARQUIVO DE CENÁRIO (LIGHT.DC) 

 
TITU 
TUSDg Light 
DBAR 
(No) O TB(   nome   )G( V)( A)( Pg)( Qg)( Qn)( Qm)( Bc)( Pl)( Ql)( Sh)(ASS 
  14   1WFUNIL-1--1GR81020-77. 72.920.14 -50.  50.      1.14   0.     16 1 9 
  15   1WFUNIL-2--2GR81020-77. 72.940.39-100. 100.                    16 1 9 
  30   1WSCRUZ-19-1GR81030-89. 247.23.19 -95. 110.                    16 1 9 
  31   1WSCRUZ-13-00081000-90. 247.   0.   0.   0.                    16 1 9 
 169   1GS.JOSE---13871025-84.786.2                               300.16 1 9 
 178   1GGRAJAU---13871025-85.964.9                                   16 1 9 
 180   1GJACAREP--13871025-87.515.7                               200.16 1 9 
 182    GFUNIL----1387 999-80.                                        16 1 
 183   1GC.PAULIS-13871030-69.196.8                                   20 1 9 
 184   1GS.CRUZ---13851017-90. 54.8                                   16 1 9 
 191    GFUNIL--2-1385 999-80.                                        16 1 
 250   1WNPECANHA-6GR81010-78.271.6152.2 -85. 230.                    16 1 9 
 251    GN.PECANH-13871014-84.                                        16 1 9 
 252    FN.PECANH-23051000-82.                                        16 1 
 253   1WFONTES---3GR81010-79. 95.857.15-25.2  80.                    16 1 9 
 254    GFONTES---13851014-84.                                        16 1 
 255   1WP.PASSOS-2GR81010-79. 72.238.81 -20.  70.                    16 1 9 
 256    GP.PASSOS-13851017-84.                                        16 1 
 257   2WI.POMBOS-5GR8 965-77.130.810.31-28.1 69.8                    16 1 9 
 258    GI.POMBOS-13841012-82.                           4.9  1.3     16 1 
 259   1ZSCECI-BOM-1341000-93.   0.   0.   0.   0.       32.   0.     16 1 
 260    GS.CECILI-1384 997-86.                          25.6 -3.6     16 1 
 261   1ZVIGAR-BOM-1351030-85.   0.   0.   0.   0.                    16 1 
 262    GVIGARIO--13841010-85.                          10.4  5.1     16 1 
 263    GTAQUARA--13841021-87.                          45.4 17.2     16 1 
 264    GINMET-TAP13851011-86.                                        16 1 
 265    GVULCAN---13841017-86.                           5.5  1.5     16 1 
 266    GS.CLARA--13841006-86.                          20.7  12.     16 1 
 268    GCIFER-TAP13851022-84.                                        16 1 
 270    GCORDOVIL-13851023-85.                                        16 1 
 271    GMERITI---13841024-85.                          40.9 -7.8     16 1 
 272    GTRIAGEM--13841017-87.                          74.7 -3.1     16 1 
 273    GSAUDADE--1384 978-85.                           8.2  3.1     16 1 
 274    GV.REDOND-1384 984-86.                          47.4  3.7 135.16 1 
 275    GCASCADURA--241015-86.                         104.9  2.8     16 1 
 276    GBRISAMAR-13841014-89.                          39.7   7.     16 1 9 
 277    GZIN------13841016-91.                         207.4 41.4 67.516 1 
 278    GPALMARES-13841021-90.                          179. 67.9 135.16 1 
 279    GBRAHMA---13841009-91.                          11.5  6.2     16 1 
 280    GABRAN-TAP13851009-87.                                        16 1 
 281    GRETIRO---1384 980-86.                          35.1  3.8     16 1 
 282    GRECREIO--13841020-87.                          20.3   3.     16 1 
 283    GT.SUL----13851025-86.                                        16 1 
 284    GF.CANECA-13841026-86.                          70.5  -7.     16 1 
 285    GC.SOARES-13841006-87.                          41.1   3.     16 1 
 286    GR.FREIRE-13841009-86.                          22.7  2.6     16 1 
 287    GSARAPUI--13841023-84.                          31.8  4.4     16 1 
 288    GROSALI---13841020-86.                          53.7  2.5     16 1 
 289    GCAMARA---13841013-88.                          66.2 20.3     16 1 
 290    GSAMARITA-13841027-86.                          30.8  -.2     16 1 
 291    GP.METRO1-13841018-86.                           2.1   .1     16 1 
 292    GP.METRO2-13841018-86.                           2.1   .1     16 1 
 293    GCACHAMOR-13841013-90.                          38.4 32.9     16 1 
 294    GSANTISSI-1384 984-89.                          34.9 13.8     16 1 
 295    GSEROPEDI-13841007-86.                          34.9   9.     16 1 
 461   1FS.CABECA-2305 995-76. 51.2                                   20 1 
1600    GW.LUIS---13841024-85.                          42.3  5.5     16 1 
1601    GSAPUCAIA-13841015-83.                           4.1   4.     16 1 
1602    GT.RIOS---1384 993-85.                          30.6  6.9     16 1 
1603    GCIFERAL--13841022-84.                            .7   .1     16 1 
1604    GV.TELES--13841024-84.                          29.5 -2.6     16 1 
1605    GCAXIAS---13841023-84.                          65.9 10.7     16 1 
1606    GELDORADO-13841022-84.                          10.5   6.     16 1 
1607    GCROCH-TAP13851009-87.                                        16 1 
1608    GA.GRANDE-13841023-85.                          29.2  7.2     16 1 
1609    GRAMOS----13841014-87.                          36.9  9.6     16 1 
1610    GMATURACA-13841022-85.                          27.2  6.6     16 1 
1611    GT.NOVA---13841015-87.                          43.2  2.8     16 1 
1612    GDEMOCRAT-13841016-87.                          31.3  5.9     16 1 
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1613    GPIRAY-TAP1385 998-86.                                        16 1 
1614    GTHYSE-TAP1385 997-86.                                        16 1 
1615    GFICAP----13841021-85.                           3.8   .1     16 1 
1616    GC.MARTE--13841017-87.                          53.8  -2.     16 1 
1617    GTROVAO---13841017-87.                          31.6  7.1     16 1 
1618    GCOLEGIO--13841017-86.                          31.2  3.4     16 1 
1619    GR.SAUDOSO1385 982-83.                                        16 1 
1620    GPOMBAL---1384 978-85.                           4.6  2.3     16 1 
1621    GFONTINEL-1384 979-86.                          26.7   .7     16 1 
1622    GGUAN1-TAP13851001-87.                                        16 1 
1623    GGUAN2-TAP13851006-87.                                        16 1 
1624    GGUANDU---1384 988-88.                           41.  13.     16 1 
1625    GJABOATAO-13841008-89.                          47.1  7.5     16 1 
1626    GLAMEIRAO-1384 999-88.                           32.  4.7     16 1 
1627    GQUEIMADOS1384 999-86.                          54.2 10.9     16 1 
1628    GCAMERINO-13841026-86.                          73.8 -3.5     16 1 
1629    GN.IGUACU-13841005-87.                          87.6  9.5     16 1 
1630    GC.ROCHA--13841009-87.                          27.2  4.3     16 1 
1631    GM.BARRET-13841008-87.                          63.3  1.9     16 1 
1632    GPAV.NOVA-13841010-87.                          28.4   4.     16 1 
1633    GGUADALUP-13841008-87.                          50.6 22.2     16 1 
1634    GPANAMER--13841011-87.                           14.  4.3     16 1 
1635    GALVORADA-13841015-88.                          65.1  2.8     16 1 
1636    GTURIACU--13841015-86.                           33.  9.9     16 1 
1637    GESPERANC-13841012-91.                          69.2 22.2     16 1 
1638    GA.FRANCO-13841018-87.                          31.6  5.5     16 1 
1639    GM.ALTO---13841014-90.                           22. -4.1     16 1 
1640    GP.MIGUEL-13841022-87.                          32.2  3.9     16 1 
1641    GV.VALQUE-13841024-87.                          31.7 -1.9     16 1 
1642    GPIEDADE--13841020-86.                           32.   .1     16 1 
1643    GB.MATO---13841022-85.                          35.4  5.9     16 1 
1644    GPDAGUA-A-13851023-87.                                        16 1 
1645    GP.D'AGUA-13841022-87.                          90.3  -.4     16 1 
1646    GBTIJUC-A-13851021-87.                                        16 1 
1647    GB.TIJUCA-13841016-88.                          70.6  6.5     16 1 
1648    GS.CONRAD-13841025-86.                          34.4  4.2     16 1 
1649    GLEOPOLDO-13841025-85.                          37.8  2.7     16 1 
1650    GR.COMPRI-13841024-86.                          78.2 21.2     16 1 
1651    GJ.BOTA-A-13851026-85.                                        16 1 
1652    GJ.BOTA-B-13851026-85.                                        16 1 
1653    GURUGUAI--13841025-85.                          40.3 12.4     16 1 
1654    GCENTENARI1384 983-88.                          40.6 11.9     16 1 
1655    GACAMPISTA13841025-85.                          45.6  9.4     16 1 
1656    GM.VAZ-1--13851025-86.                                        16 1 
1657    GM.VAZ-2--13851025-86.                                        16 1 
1658    GLEBLON---13841025-86.                          67.2  17.     16 1 
1659    GP.SEIS---13841026-86.                          55.9  1.6     16 1 
1660    GJBOTANI1-13841025-86.                          48.3 -6.4     16 1 
1661    GHUMAITA--13841025-86.                           28.  3.2     16 1 
1662    GCOPACABAN13841025-86.                          55.2 28.3     16 1 
1663    GLEME-----13841025-86.                          17.4 -5.4     16 1 
1665    GJBOTANI2-13851026-85.                                        16 1 
1666    GDUPON-TAP1385 978-85.                                        16 1 
1667    GDUPONT---1384 978-85.                           1.1   .3     16 1 
1668    GINMETRO--13841011-86.                          12.1 -1.1     16 1 
1669    GCACHAMBI-13841014-87.                          64.8  9.9     16 1 
1670    GMANGUEIRA13841025-85.                           2.3   .7     16 1 
1671    GBERNAD-M-13841005-87.                           1.4   .2     16 1 
1672    GMADUREIRA13841017-86.                           1.4  1.1     16 1 
1673    GC.S.N.---1384 982-86.                          204. 61.1     16 1 
1674    GS.BARBARA1384 979-86.                           15.  5.9     16 1 
1675    GP.PIRAY--1384 998-86.                           8.7  2.6     16 1 
1676    GS.BMANSA-1384 978-85.                           76.   9.     16 1 
1677    GTHYSSEN--1384 997-86.                           17.  4.4     16 1 
1678    GITAPEBA--13841019-87.                          18.5 16.9     16 1 
1679    GP.ERNESTO13841024-86.                          37.1 12.8     16 1 
1680    GAEROPORTO13841022-86.                           21. 15.3     16 1 
1681    GGOVERNAD-13841022-86.                          27.9  3.9     16 1 
1682    GGUANABARA13841022-86.                          35.4  9.6     16 1 
1683    GFUNDAO---13841023-86.                          15.4  6.3     16 1 
1684    GS.ANTONIO13841026-86.                          54.4-17.7     16 1 
1685    GMACKENZIE13841026-86.                          52.1  3.3     16 1 
1686    GBAEPENDI-13841027-86.                          70.2 12.5     16 1 
1687     ITAPEBA2-138 1015-88.                           9.1  8.3     16 1 
1688    GM.BOTA1--13841025-86.                           1.8   .2     16 1 
1689    GM.BOTA2--13841027-86.                           1.8   .2     16 1 
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1690    GSTA.LUZIA13841026-86.                          44.2 -1.9     16 1 
1691    GBOTAFOGO-13841027-86.                          47.4 -1.4     16 1 
1692    GB.DE PINA13841024-86.                          56.9 10.5     16 1 
1693    GVIG.GERAL13841021-86.                          38.1  7.8     16 1 
1694    GBAYER----13841004-88.                          18.9  3.8     16 1 
1695    GCURICICA-13841021-87.                          47.1  7.3     16 1 
1696    GA.BRANCA-13841004-87.                          47.4  6.5     16 1 
1697    GCOSMOS---13841015-91.                          30.3 -4.4     16 1 
1699    GTUPY-----1384 980-86.                            8.  4.1     16 1 
1755    GRDC-ENTR.1385 998-88.                                        16 1 
1757    GPALMAS---13841000-86.                            8.  3.4     16 1 
1758    GPALMAS-2-13841001-86.                           3.7  1.6     16 1 
1770   1GMURIQUI--13841010-88. 50.5                     20.7  8.4     16 110 
1771   1GJACUACANG13841020-85. 69.7                     22.7  8.6     16 110 
1780    GRESENDE--1384 971-84.                          87.5 35.5     16 1 
3300   1GAPARAIBA-13811013-81. 37.3                                   10 1 
3958    GCASCADURA13851018-86.                                        16 1 
3972   1GCSN-INT--1384 982-86.129.4                     181.  90.     16 1 
3974   1WELETROB--00081000-86. 271.   0.   0.   0.                    16 1 9 
3975    GELETROB--13851007-86.                           1.5   .6     16 1 
3980     BSBENERGE138  996-85.                                        16 1 
3985     ITAOCARA-138 1014-82.                                        16 1 
3986   1 ITAOCARA-3GR 1000-82.   0.   0.   0.   0.                    16 1 
3988    GZIN1--TAP13851016-91.                                        16 1 
3989    GZIN2--TAP13851017-90.                                        16 1 
3991     TAP-TRS1-138  997-85.                                        16 1 
3992     TAP-TRS2-138  996-85.                                        16 1 
3993   1 PCH-SANTAF13 1000-79.  24.-.626-9.86 9.86 3994               16 1 
3994     SANTA.FE-138 1000-84.                                        16 1 
3995   1 PCH-BONFAN13 1000-79.  15.-1.38-6.25 6.25 3996               16 1 
3996     BONFANT--138 1000-83.                                        16 1 
3997   1 PCH-MONSER13 1000-78.  20.-7.57-8.23 8.23 3998               16 1 
3998     M.SERRAT-138 1000-83.                                        16 1 
4201   1GTERMR2-1-13851025-84. 254.                                   16 1 
4202   1GTERMR2-2-13851025-84. 254.                                   16 1 
9999 
DLIN 
(De) O  (Pa)NcEP ( R% )( X% )(MVAR)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)( Bc)(Cn)(Ce)Ns 
 169     270 1 T    .15  1.11 1.339                          538 648 
 169     271 1 T  .1102 .8155 .2467                          324 341 
 169     275 1 T    .58  3.57 1.037                          218 264 
 169    1600 1 T    .09    .7  .846                          538 648 
 169    1604 1 T    .11   .65  .184                          324 341 
 169    1615 1 T  .20051.4263  .428                          218 264 
 178     180 1     .8825.0253 1.428                          218 264 
 178     283 1 T    .28  1.58   .45                          218 264 
 178     283 2 T    .28  1.58   .45                          218 264 
 178     283 3 T    .28  1.58   .45                          218 264 
 178     283 4 T    .28  1.58   .45                          218 264 
 178    1642 1 T  .23311.3281 .3774                          218 264 
 178    1643 1 T  .1176   .67 .1904                          218 264 
 178    1649 1 T  .0252 .1864 .0564                          269 324 
 178    1650 1 T  .21331.2156 .3454                          218 264 
 178    1651 1 T  .18481.0529 .2992                          218 264 
 178    1652 1 T  .18481.0529 .2992                          218 264 
 178    1655 1 T  .0294 .1675 .0476                          218 264 
 178    1670 1 T   .022 .1631 .0493                          269 324 
 178    3958 1 T  .49142.7998 .7956                          218 264 
 180     184 1 T   1.58  9.14  2.63                          146 207 
 180     263 1 T  .28141.6033 .4556                          218 264 
 180     277 1 T   1.37  7.93  2.28                          146 237 
 180     278 1 T   1.16  6.73 1.929                          146 237 
 180     282 1 T   .233 1.724  .521                          269 324 
 180    1640 1 T   .224  .911  .244                          118 188 
 180    1644 1 T  .51662.9434  .836                          218 264 
 180    1646 1 T  .51662.9434  .836                          269 324 
 180    1695 1 T  .1291 .9553  .289                          269 324 
 180    3958 1 T  .5376 3.063 .8704                          218 264 
 182      14 1          11.37         1.                     270 270 
 182     183 1 T   2.03 11.78  3.39                          146 182 
 182     274 1     2.32 13.46  3.87                          146 182 
 183     274 1     4.33 25.18  7.26                          146 182 
 184      30 1          5.804         1.                     480 480 
 184      31 1          18.48      1.045                     200 200 
 184     276 1 T    .83  4.81  1.38                          143 143 
 184     276 2 T   1.07  3.43   .81                           97 135 
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 184     277 1 T    .21   1.2   .35                          146 207 
 184     278 1 T   .234  3.11 1.052                          370 450 
 184     278 2 T   .234 3.111 1.054                          370 450 
 184    3988 1 T   .084 1.111  .377                          370 450 
 184    3989 1 T   .084 1.111  .377                          370 450 
 191      15 1          5.685         1. 
 191     182 1            .01 
 191     273 1 T  2.32910.327 2.817                          143 185 
 191    1619 1 T  .52923.0151 .8568                          143 185 
 251     250 1         3.4119      1.051                     405 405 
 251     254 1     .006 .0246 .0264                          344 411 
 251     254 2    .0038 .0254 .6938                          344 412 
 251     262 1 T  1.0052.1915 .5291                          105 125 
 251     262 2 T  1.0052.1915 .5291                          105 125 
 251     262 3 T  1.0052.1915 .5291                          105 125 
 251     266 1 T 1.87257.60762.0394                          172 206 
 251     274 1   1.8511  7.53 2.019                          172 206 
 251     274 2   1.8511  7.53 2.019                          172 206 
 251     274 3   1.2801  7.32 2.081                          172 206 
 251     274 4   1.2801  7.32 2.081                          172 206 
 251     280 1   2.774111.9523.2566                          172 206 
 251    1613 1   3.34096.93991.6758                          105 125 
 251    1627 1     2.03  4.23  4.08                          134 134 
 252     251 1             7.      .9928  .95  1.1       252 200 240 
 252     461 1 T   2.55 12.82 20.49                          290 290 
 254     253 1         8.8655      1.051                     165 165 
 254     256 1     .279 1.133  .304                          172 206 
 254     295 1      .97  3.94 1.055                          172 206 
 254    3975 1   1.45445.9088 1.584                          172 206 
 254    3975 3   1.45445.9088 1.584                          172 206 
 256     255 1         12.325      1.051                     126 126 
 256    3975 1     1.25  5.07  1.36                          172 206 
 258     257 1         4.9847      1.051                     200 200 
 258    1601 1     1.57  8.94 2.543                          287 304 
 258    1757 1 T   2.14   8.9 2.291                          121 157 
 258    1758 1 T   2.14   8.9 2.291                          121 157 
 258    3300 1     1.22 2.531  .661                           66  82 
 258    3300 2     1.22 2.531  .661                           66  82 
 258    3985 1     2.18 12.44 3.535                          218 264 
 258    3985 2     2.18 12.44 3.535                          218 264 
 258    3992 1     4.54 19.51  5.39                          105 125 
 260     259 1           35.9       .942                      40  40 
 260    1614 1    .0753 .1565 .0378                          105 125 
 260    1654 1 T   1.64  6.65 1.782                          172 206 
 262     260 1   2.18544.53971.0962                          105 125 
 262     260 2     2.19  4.54  1.09                          105 125 
 262     261 1 T        14.83       .942                      96  96 
 264     169 1      .77  4.62 1.331                          287 304 
 264    1668 1      .27   .56  .134                          105 125 
 264    1755 1      .84  4.77 1.355                          287 304 
 266    1633 1 T    1.2  5.96 1.682                          172 206 
 268    1603 1      .45   .93  .225                          105 125 
 268    1606 1      .29  1.63  .462                          287 304 
 270    1608 1    .0102 .0596 .0233                          218 264 
 270    1692 1 T  .0968  .521  15.6                          100 124 
 270    1692 2 T  .0968  .521  15.6                          100 124 
 270    1692 3 T   .059  .521  15.6                          182 217 
 270    1693 1    .0858 .4903 .1457                          218 264 
 271     272 1 T  .5964 3.398 .9656                          218 264 
 272    1605 1      .69  4.08  1.17                          218 264 
 272    1612 1 T  .0756 .4307 .1224                          218 264 
 272    1616 1      .06   .4114.077                          210 220 
 272    1617 1      .04    .310.558                          210 223 
 273    1621 1     .2971.1843  .323                          172 206 
 273    1666 1 T   .255 1.034   .28                          172 206 
 273    1676 1     .006  .025  .007                          172 206 
 274     281 1      .41  1.68  .448                          172 206 
 274    1673 1 T    .05  .373  .113                          218 264 
 274    1673 2 T    .05  .373  .113                          269 324 
 274    1673 3 T    .05  .373  .113                          269 324 
 274    1673 4 T   .067  .383  .109                          218 264 
 274    1699 1 T   .394   1.6   .43                          172 206 
 275     291 1      .21  1.22  .347                          218 264 
 275     292 1      .21  1.22  .347                          218 264 
 275    1609 1      .22 1.165  .959                          269 324 
 276    1770 1 T   1.64  5.28  1.25                           97 135 
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 276    1771 1 T   1.82 10.58  3.04                          146 207 
 278    1639 1      .54  3.13    .9                          146 237 
 280     275 1    .68033.1737 .8821                          172 206 
 280    1696 1    .57771.5489  .393                          105 125 
 281    1621 1 T   .255 1.056 .2772                          172 206 
 283    1644 1     .517 2.943  .836                          218 264 
 283    1648 1 T   .084 .4786  .136                          218 264 
 283    1656 1    .0378 .2154  .061                          218 264 
 283    1657 1    .0378 .2154  .061                          218 264 
 283    1659 1    .1128 .6843 28.23                          160 184 
 283    1661 1      .21   .3410.808                          103 117 
 283    1661 2      .21   .3410.808                          103 117 
 283    1662 1     .132  .59528.794                          160 184 
 284     290 1      .04   .4719.824                          210 248 
 284    1628 1 T   .041  .311 11.87                          239 247 
 284    1649 1 T  .3276 1.866 .5304                          218 264 
 284    1650 1    .1554 .8854 .2516                          218 264 
 284    1651 1     .168 .9572  .272                          218 264 
 284    1652 1     .168 .9572  .272                          218 264 
 284    1653 1 T  .24781.4119 .4012                          218 264 
 284    1684 1     .026 .2307 7.635                          177 205 
 284    1684 2      .05   .13 5.934                          177 205 
 284    1684 3      .05   .13 5.934                          239 263 
 284    1685 1      .03   .0312.698                          239 247 
 284    1686 2      .03   .32 14.15                          246 283 
 284    1689 1      .35    .514.904                           99 125 
 285    1607 1    .46652.1581 .5986                          172 206 
 286    1636 1   1.3375 5.812 1.587                          172 206 
 287    1604 1      .03   .24  .074                          287 304 
 287    1606 1 T  .22261.2683 .3604                          287 304 
 288     292 1      .22  1.24  .354                          218 264 
 289     180 1       .5  2.11  .568                          188 188 
 289    1625 1       .6  2.43   .65                          188 188 
 290    1686 1      .02   .2510.774                          210 248 
 291    1615 1      .16   .93  .265                          218 264 
 293     180 1   1.08446.18931.8776                          146 237 
 293    1639 1 T  .0756 .4307 .1224                          146 237 
 295    3975 1      .48  1.97  .527                          172 206 
1600     270 1      .06   .41  .493                          538 648 
1601     268 1     3.28 18.74 5.324                          287 304 
1602    3992 1      .88  1.83  .441                          105 125 
1605     169 1      .09   .63   .19                          324 341 
1607    1630 1    .1757 .7139 .1914                          172 206 
1608     288 1      .13   .74   .21                          218 264 
1608    1610 1      .08   .44  .125                          218 264 
1609    1669 1       .1   .57  .163                          218 264 
1611     275 1    .2846 1.991 .5953                          218 264 
1612    1611 1     .105 .5983   .17                          218 264 
1613    1614 1     .289    .6  .145                          105 125 
1613    1675 1     .5151.0697  .258                          105 125 
1614    1677 1     .163   .34  .082                          105 125 
1616    1617 1     .051   .3718.421                          216 224 
1618     265 1     .021  .119  .034                          218 264 
1618     275 1     .185  1.05    .3                          218 264 
1619    1620 1   1.37555.5883 1.498                          172 206 
1619    1780 1 T    .55 1.397  .357                          172 206 
1620    1666 1    .1576 .6401  .172                          172 206 
1622    1624 1 T    .73  2.95  .792                          172 206 
1622    1671 1    .67312.7767 .7476                          172 206 
1623     285 1    .50292.0434 .5478                          172 206 
1624     294 1    .44231.7972 .4818                          172 206 
1626    1623 1   1.42415.7857 1.551                          172 206 
1628    1685 1     .003  .022  .848                          239 247 
1629    1632 1    .50512.2412 .6153                          172 206 
1631    1672 1    .73153.0876 .8365                          172 206 
1632    3958 1 T  .52722.1419 .5742                          172 206 
1633    1634 1 T  .1636 .6647 .1782                          172 206 
1634     275 1 T  .2303 .9355 .2508                          172 206 
1635     282 1     .598  .442  .133                          269 324 
1636    3958 1     .206  .837 .2244                          172 206 
1637     279 1    .84072.5243 .6368                          151 151 
1640    1638 1 T     .9  2.64  .677                          188 188 
1641     180 1    .26461.5076 .4284                          218 264 
1642    3958 1    .1491 .8495 .2414                          218 264 
1643    3958 1    .26461.5076 .4284                          218 264 
1644    1645 1    .0588  .335 .0952                          218 264 
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1646    1647 1 T  .52792.4703  .687                          172 206 
1646    1648 1     .9554.88851.3735                          218 264 
1651    1665 1    .4396 .9131   .22                          105 125 
1652    1665 1    .4396 .9131   .22                          105 125 
1655     284 1    .33891.9311 .5487                          218 264 
1656    1658 1    .0733 .1191 3.567                          106 121 
1656    1660 1    .0819 .1332 3.987                          111 126 
1657    1658 1    .0733 .1191 3.567                          106 121 
1657    1660 1 T   .108  .149 3.987                          111 126 
1659    1662 1 T   .087 .420720.062                          160 184 
1662    1663 1      .07    .1 2.518                          126 132 
1666    1667 1    .1758 .3653  .088                          105 125 
1669     272 1    .1428 .8136 .2312                          218 264 
1670    1653 1 T  .0703 .4061 .1158                          269 324 
1671    1631 1    .32351.5246 .4248                          172 206 
1674    1676 1 T   .3941.6003 .4292                          172 206 
1674    1699 1     .152  .616  .165                          172 206 
1679    1680 1    .4106 .4806  14.9                          125 145 
1679    1683 1      .19   .22 6.925                          125 145 
1679    1692 1 T    .11   .2715.469                          139 170 
1679    1692 2 T    .11   .2715.459                          139 170 
1680    1681 1      .26   .3510.493                          120 129 
1681    1682 1     .023   .2410.452                          120 129 
1682    1683 1    .3514 1.105 24.65                          120 129 
1684    1690 1      .08   .23 3.888                          109 126 
1684    1690 2      .08   .23 3.888                          109 126 
1687    1635 1 T    .01   .04 .0013                          269 324 
1688    1661 1      .09   .14 4.021                          162 165 
1691     290 1      .06   .17 6.638                           81 103 
1691     290 2      .06   .17 6.638                           81 103 
1693     265 1      .271.5315 .4352                          218 264 
1695    1678 1 T    .17  1.24  .374                          269 324 
1696    1694 1    .0126 .0261 .0063                          172 206 
3958    1607 1    .77393.2599 .8827                          172 206 
3958    1672 1    .0181 .0738 .0198                          172 206 
3972    1673 1      .01   .01   .01 
3974    3975 1         2.9761         1. 
3975     286 1 T  .66052.6835 .7194                          172 206 
3975    1622 1 T  .48481.9696  .528                          172 206 
3975    1623 1 T  .48481.9696  .528                          172 206 
3975    1629 1 T 1.17464.95081.3408                          172 206 
3980    3991 1    .0021 .0119 .0034                          105 125 
3980    3992 1    .0021 .0119 .0034                          105 125 
3980    3994 1   1.88393.9134 .9449                          105 125 
3980    3996 1   3.2278 6.705 1.619                          105 125 
3985    3986 1           5.92         1.                     200 200 
3988     277 1 T  .0756 .4307 .1224                          218 264 
3988    1637 1    .2281 .6849 .1728                          151 151 
3989     277 1 T  .0756 .4307 .1224                          218 264 
3989    1697 1      .85  2.65  .676                          143 143 
3991    1755 1     2.98 10.59 2.854                          105 125 
3993    3994 1          39.56         1. 
3995    3996 1          44.64         1. 
3997    3998 1          44.64         1. 
3998    3996 1    .81641.6958 .4094                          105 125 
4201     169 1      .12  1.51  2.13 
4202     169 1      .12  1.51  2.13 
9999 
DARE 
(Ar)    (Xchg)     (      Identificacao da area       ) (Xmin) (Xmax) 
  10        0.     MINAS GERAIS 
  16        0.     RIO DE JANEIRO 
  20        0.     SAO PAULO 
9999 
FIM 
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ANEXO IV – TARIFAS OBTIDAS PARA TODAS AS BARRAS DE GERAÇÃO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO DA LIGHT 
[R$/KW/MÊS] 

 

Barra Nome da Barra NODAL EXTENT FPM A SHAP NODAL 
ANEEL 

NODAL 
FMED 

EXTENT 
FMED 

FPM 
FMED 

A SHAP 
FMED 

TARIFA 
SELO  

CAPACIDADE 
[MW] 

14 FUNIL-1--1GR 2.93 2.96 2.11 2.51 2.58 3.78 3.70 1.65 2.61 6,76 102,00 
15 FUNIL-2--2GR 2.86 2.93 2.04 2.48 2.58 3.66 3.64 1.40 2.55 6,76 102,00 
30 SCRUZ-19-1GR 1.22 1.99 1.81 2.12 1.62 0.12 1.57 1.03 1.83 6,76 345,50 
31 SCRUZ-13-000 1.22 1.99 1.81 2.12 1.62 0.12 1.57 1.03 1.83 6,76 345,50 

169 S.JOSE---138 3.71 2.48 2.77 2.50 3.39 4.85 2.42 3.06 2.50 6,76 1100,00 
178 GRAJAU---138 0.89 2.01 2.68 2.20 1.46 -0.92 1.62 3.50 2.10 6,76 1350,00 
180 JACAREP--138 0.90 2.00 1.80 2.10 1.46 -0.87 1.58 1.00 1.81 6,76 721,50 
183 C.PAULIS-138 3.80 3.66 2.57 2.98 3.52 4.89 4.62 2.30 3.25 6,76 275,30 
184 S.CRUZ---138 1.22 1.99 1.81 2.12 1.62 0.12 1.57 1.03 1.83 6,76 76,60 

250 NPECANHA-6GR 2.53 2.17 2.09 2.40 2.27 3.15 1.95 1.78 2.45 6,76 380,00 
253 FONTES---3GR 2.48 2.17 2.22 2.41 2.26 2.99 1.94 1.89 2.47 6,76 134,00 
255 P.PASSOS-2GR 2.34 2.17 2.25 2.47 2.25 2.51 1.94 1.90 2.65 6,76 101,00 
257 I.POMBOS-5GR 6.11 4.18 2.79 3.47 5.00 10.33 6.29 3.34 4.70 6,76 183,00 
461 S.CABECA-230 3.57 3.21 2.61 2.92 2.53 6.51 5.31 3.46 4.13 6,76 71,70 

1770 MURIQUI--138 2.31 2.50 1.96 2.30 2.01 3.63 3.20 1.55 2.46 6,76 70,70 

1771 JACUACANG138 2.48 2.67 2.05 2.38 2.10 4.12 3.70 1.84 2.71 6,76 97,50 
3300 APARAIBA-138 6.70 4.77 3.09 3.76 5.24 12.23 8.19 4.29 5.66 6,76 52,20 
3972 CSN-INT--138 1.91 2.17 1.67 2.10 1.99 1.27 1.95 0.64 1.71 6,76 181,00 
3974 ELETROB--000 2.02 2.12 2.07 2.28 2.03 1.85 1.82 1.51 2.13 6,76 379,00 
3993 PCH-SANTAF13 7.26 5.75 5.16 4.39 4.14 12.00 8.89 6.90 5.90 6,76 24,00 
3995 PCH-BONFAN13 7.59 6.07 5.32 4.55 4.27 12.87 9.76 7.34 6.33 6,76 15,00 
3997 PCH-MONSER13 8.00 6.48 5.53 4.76 4.33 14.20 11.08 8.00 7.00 6,76 20,00 
4201 TERMR2-1-138 3.74 2.52 2.79 2.52 3.39 4.96 2.53 3.12 2.56 6,76 354,90 

4202 TERMR2-2-138 3.74 2.52 2.79 2.52 3.39 4.96 2.53 3.12 2.56 6,76 354,90 139 
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As barras marcadas de amarelo são as que possuem usinas ligadas diretamente à rede da Light. Estas tarifas são as apresentadas no decorrer do texto e 

sobre as quais foram feitas as análises. As demais barras contêm injeções equivalentes definidas no sistema equivalente. 
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ANEXO V – LISTA DE GERADORES CONECTADOS À REDE DE MÉDIA 
TENSÃO DA DISTRIBUIDORA LIGHT 

LOCALIZAÇÃO POTÊNCIA 
INSTALADA [kVA] 

TIPO DE 
GERAÇÃO 

TENSÃO 
[kV] 

PACIENCIA 886  diesel 13,8 

TAQUARA 2.766  diesel 25 

DEL CASTILHO 5.000  diesel 13,8 

SAO CRISTOVAO 3.000  diesel 13,8 

CATUMBI 3.000  diesel 0 

COPACABANA 2.000  diesel 0,22 

BARRA DA TIJUCA 2.000 diesel 13,8 

TIJUCA 1.800 diesel 13,8 

CENTRO (NI) 1.500 diesel 25 

TAQUARA 400 diesel 13,3 

BONSUCESSO 310 diesel 13,8 

BARRA DA TIJUCA 2.226 diesel 13,5 

SAO CRISTOVAO 2.000 diesel 13,8 

ENGENHO DE DENTRO 1.350 diesel 13,8 

VIDIGAL 1.000 diesel 13,5 

ENGENHO DE DENTRO 880 diesel 13,8 

RIBEIRA 800 diesel 13,8 

IPANEMA 525 diesel 13,5 

GLORIA 500 diesel 13,8 

BARRA DA TIJUCA 450 diesel 13,8 

GRAMACHO 440 diesel 13,8 

BOTAFOGO 1.700 diesel 13,8 

CURICICA 2.500 diesel 13,5 

CENTRO(SJM) 3.882 diesel 13,8 

CIDADE UNIVERSITARIA 7.500 diesel/gás 13,5 

GAVEA 3.000 diesel/gás 13,8 

SAO CRISTOVAO 7.000 diesel/gás 26,3 

CACHAMBI 1.500 diesel/gás 13,5 

PORTUGUESA 950 diesel/gás 13,5 

SANTA CRUZ 5.600 diesel/gás 13,8 

TAQUARA 6.000 gás 26,1 

CENTRO(RJ) 2.375 gás 13,8 

VIGARIO GERAL 937 gás 13,8 

DEL CASTILHO 926 gás 13,8 

BENFICA 7.490 gás 25 
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SAO CRISTOVAO 6.545 gás 26,3 

CURICICA 6.200 gás 13,5 

GRAMACHO 5.000 gás 13,5 

VICENTE DE CARVALHO 4.050 gás 13,8 

MARIA DA GRACA 2.640 gás 26,3 

CIDADE DE DEUS 2.500 gás 13,5 

CAMORIM 2.500 gás 13,8 

INHAUMA 1.875 gás 13,8 

MEIER 1.730 gás 13,8 

CACHAMBI 712 gás 13,8 

GAVEA 450 gás 13,5 

MARACANA 180 gás 13,8 

GAVEA 0 gás 0,22 

MARACANA 5.138 gás 13,8 

BARRA DA TIJUCA 3.250 gás 13,8 

PCH Santana *1 700 PCH 6 

PCH Serra *1 1.250 PCH 25 

PCH Cascata *1 400 PCH 25 

Usina Faz. Santana *1 12.000 PCH 25 

Usina Mello (Valesul) *1 10.000 PCH 25 

PCH Roncador *1 500 PCH 6 

CAMORIM 7.500 - *2 13,8 

BENFICA 6.000 - *2 13,5 

PENHA CIRCULAR 1.110 - *2 25 

BARRA DA TIJUCA 1.000 - *2 13,8 

CENTRO(RJ) 900 - *2 13,8 

LUZ 450 - *2 13,8 

BARRA DA TIJUCA 450 - *2 13,5 

LIMOEIRO 900 - *2 13,8 

CERAMICA 310 - *2 13,8 

TOTAL 170.433   
 
*1 Informação sobre bairro de localização não disponível. 

*2 Informação sobre tipo de geração não disponível 

 

Considerando a demanda total de 4.840 MW, a geração conectada à rede de Média Tensão da 

Light (170,4 MW) equivale a cerca de 3,5% da capacidade instalada.  

 

As usinas grifadas de amarelo foram utilizadas nos estudos de caso. 


