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Consumidor da Light pagaria 26% menos com redução de ligações
clandestinas
Estudo indica que a tarifa média é de R$ 1.149/MWh, mas poderia ser R$ 851/MWh,
caso o nível de perdas da distribuidora fosse igual à média nacional
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 distribuição Instituto Escolhas Light perdas perdas comerciais perdas não técnicas Rio de Janeiro UFF

As 10 milhões de pessoas atendidas pela Light em 31 municípios do Rio de Janeiro pagariam 26%
menos na conta de luz se as perdas decorrentes das ligações elétricas clandestinas — conhecidas
popularmente como “gatos” — fossem reduzidas para o nível médio nacional. É o que revela um
estudo elaborado pelo Instituto Escolhas, em parceria com pesquisadores do Gener/Nimas, da
Universidade Federal Fluminense (UFF).

A pesquisa aponta que o consumidor da Light paga, em média, uma tarifa de R$ 1.149/MWh. Com a
diminuição das perdas na região, passaria a pagar R$ 851/MWh.

Em 2020, em todo o Brasil, as ligações clandestinas causaram a perda média de 16,3% da energia
comercializada no mercado de baixa tensão. No entanto, a área atendida pela Light contabiliza mais
que o triplo deste percentual: 55%. As perdas na região da distribuidora chegam a R$ 1,9 bilhão
mensais, tendo em vista os valores da tarifa média com impostos.

“Uma economia de 26% não seria possível nem reduzindo os impostos, nem apagando a luz. Hoje a
conta dos ‘gatos’ é paga por todos os consumidores. Se combatermos essas perdas, ajudaria na
conta de luz de todo mundo”, disse a gerente de projetos do Instituto Escolhas e responsável pela
pesquisa, Juliana Siqueira-Gay. 

As ligações clandestinas con�guram furto de energia elétrica, que é um crime previsto no Artigo 155
do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão de um a quatro anos, e multa.

Ligações clandestinas na área atendida pela Light causam perda média de 55%
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