
 
 

 
 

 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais 

Departamento de Engenharia Elétrica  

Engenharia Elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE  TARIFÁRIA  DO  MERCADO  DE  

ENERGIA  –  CONSUMIDOR  SOLUÇÕES  

USIMINAS:  ESTUDO  DE  CASO 

 

 

 

 

 

 

Carolina Moreira de Lima Ribeiro  

25/08/2014 

 



 
 

 
 

 

CEFET-MG 
Departamento de Engenharia Elétrica 
Av. Amazonas 7675- Nova Gameleira - Belo Horizonte - MG - 
Brasil  
+55 (31) 3319-6726 

 

 

Carolina Moreira de Lima Ribeiro  

 

ANÁLISE  TARIFÁRIA  DO  MERCADO  DE  

ENERGIA  –  CONSUMIDOR  SOLUÇÕES  

USIMINAS:  ESTUDO  DE  CASO 

 

 

Monografia submetida à banca 

examinadora designada pelo Departamento 

de Engenharia Elétrica do CEFET - MG, 

como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do grau de Engenheiro Eletricista 

 

Área de Concentração: Energia 

Orientador(a): Úrsula do Carmo Resende 

Co-orientador(a): Elza Koeler de Barros 

Ribeiro 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

25/08/2014



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Wilmar e Susana. 



 
 

 
 

Agradecimentos 

Ao terminar de escrever este trabalho, sinto-me impelida a consignar alguns 

agradecimentos não obrigados pela tradição, mas estimulada por um sentimento genuíno, 

pois percebi que sozinha não conseguiria realizar esse estudo. 

Muitas são as contribuições em forma de idéias, conteúdos e estímulo, sem as quais 

a tarefa de criação deste trabalho seria ainda mais difícil, se não impossível. Por isso desejo 

registrar minha gratidão a algumas pessoas por motivos diferentes. Ao José Ronaldo 

Silveira pela oportunidade de utilizar os dados da USIMINAS para meu estudo de caso. 

Além dele, toda a equipe de energia por estimular minha curiosidade e ampliar meu 

aprendizado.  

Aos meus mestres do CEFET-MG que proporcionaram todo o conhecimento teórico e 

prático que me foi ensinado. Em especial, a minha orientadora Úrsula do Carmo Resende 

que me acompanhou em todo estudo e desenvolvimento deste trabalho. Também agradeço 

a minha co-orientadora Elza Koeler por me confiar seus conhecimentos para uma 

construção conjunta. A professora Patrícia Jota pela sua contribuição indispensável no 

conteúdo de meus textos. 

Aos colegas de faculdade que em tantos momentos dividiram seus conhecimentos 

em uma parceria produtiva e finalmente a meus entes queridos, meu namorado, Antônio 

Eduardo, por dedicar parte do seu tempo aos meus textos e reflexões e aos meus pais, 

Wilmar e Susana, que nunca se cansam de ensinar os verdadeiros valores do homem e não 

deixam de acreditar no sucesso com dignidade.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Resumo 

Nesse estudo é realizado uma revisão bibliográfica sobre regulação e 

tarifação do mercado de energia nos ambientes de contratação livre e regulado, 

com o intuito de propor uma metodologia para cálculo de demanda e consumo 

que auxilie consumidores de energia que estão conectados em alta tensão. O 

estudo de caso apresentado nesse trabalho emprega dados da unidade de Campo 

Limpo Paulista, unidade que compõe o grupo Soluções Usiminas, como estudo de 

caso. 

A metodologia é desenvolvida por meio de uma média de máximas 

demandas em um período anual como forma de encontrar um valor ótimo de 

demanda contratada, uma análise de riscos e cálculos de custos de energia para 

melhor posicionar a unidade em questão perante o mercado atual. 

Como resultado apresenta-se uma investigação sobre migrações no 

mercado de energia, levando-se em conta todo o estudo bibliográfico. É proposto 

então, um auxílio para que o agente inicie o estudo de melhor contratação por 

meio de comparações entre os ambientes de energia disponíveis para 

consumidores de alta tensão.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract  

The study developed makes a literature review on regulation and pricing in the 

market of energy in the free and regulated recruitment environment, in order to 

propose a methodology for calculating demand and consumption that helps energy 

consumers who are connected at high voltage. For this work, was used as the reference 

unit Campo Limpo Paulista, the unit that composes Solutions Usiminas group, as a case 

study. 

The methodology is developed through an average of maximum demands on a 

yearly basis as a way to find optimal value of contracted demand, a risk analysis and 

calculations of energy costs to better position the unit in question towards the market 

today. 

As a result we present a migration research in the energy market, taking into 

account all the bibliographical study. It is then proposed to aid that the agent starts a 

study of better hiring by comparisons between environments of energy available for 

high tension consumers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Sumário 

Resumo  ................................................................................................................................................ v 

Abstract ............................................................................................................................................. v 

Sumário ............................................................................................................................................vi 

Lista de Figuras  ........................................................................................................................... .viii 

Lista de Tabelas .............................................................................................................................. 10 

Lista de Abreviações  .................................................................................................................... 11 

Capítulo 1- Introdução  ...............................................................................................................  12 

1.1. Contextualização  ............................................................................................................................ 12  

     1.2. Relevâncias do tema em investigação  .................................................................................... 14 

1.3.Objetivo do Trabalho  ..........................................................................................................  14 

1.4. Metodologia  .......................................................................................................................... 15 

1.5 Organização do Trabalho  ................................................................................................... 15 

Capítulo 2 -  O mercado de energia no Brasil  ............................................................................ 17 

2.1. Modelo Institucional do Setor Elétrico Brasileiro  .......................................................  17 

2.2 Estrutura Física do SIN  ....................................................................................................... 19 

2.3. Visão geral de funcionamento do Setor Elétrico Brasileiro ........................................ 21 

2.3.1. Tipo de consumidores ................................................................................................21 

2.3.2. Ambientes de Contratação de Energia . ..............................................................22 

2.3.3. Mercado Atacadista de Energia .............................................................................. 23 

2.3.4 Segurança e expansão do sistema elétrico ......................................................... 24 

2.4. Estrutura tarifária de Energia  .........................................................................................  25 

2.5. Encargos do Setor Elétrico  ................................................................................................ 27 

2.6. Tarifas de transmissão e distribuição  ............................................................................. 30 

2.7. Considerações Finais  .......................................................................................................... 30 

Capítulo 3 - Migrações no mercado de energia elétrica ................................................... 31 

3.1. Informações técnicas relevantes de Energia Elétrica  ................................................. 31 

3.2. Apresentação da empresa Usiminas   .............................................................................. 32 



 
 

 
 

3.3. Premissas para a realização do estudo  .................................................................................. 34 

3.4. Metodologia do Estudo  ................................................................................................................ 36 

3.4.1. Tarifação ACR X ACL ................................................................................................40 

3.5. Cálculos para unidade de estudo de caso  ............................................................................. 42 

3.6. Considerações Finais  .................................................................................................................... 45 

Capítulo 4 - Análise dos Resultados e Conclusões  ............................................................. 46 

4.1. Informações de adequação sobre migrações o mercado de energia  ....................... 46 

4.2. Discussão dos resultados  ................................................................................................... 48 

4.3.Conclusões  ............................................................................................................................. 52 

4.4. Considerações Finais  .......................................................................................................... 52 

4.5. Sugestões  ............................................................................................................................... 53 

Referências Bibliográficas ......................................................................................................... 54 

Referências Consultadas  ............................................................................................................ 56 

Anexo  ................................................................................................................................................ 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Lista de Figuras 

Figura 2.1 ONS, Modelo institucional do setor elétrico, 2013...........................................................................................  18 

Figura 2.2 Hamilton, Diagrama simplificado do SIN, 2002 . ............................................................................................... 20 

Figura 2.3 ONS, Funcionamento do sistema de comercialização, 2013  ....................................................................... 20 

Figura 2.4 CCEE, Usuários de Energia Elétrica, 2012  ........................................................................................................... 22 

Figura 3.1 USIMINAS, Mapa do Brasil com localização das soluções usiminas, 2010  ........................................... 33 

Figura 3.2 Análise de riscos para contratação de energia incentivada, 2014  ............................................................ 38 

Figura 3.3 Comparativo estrutura  TE e o equivalente no ACL, 2014  ........................................................................... 39 

Figura 4.1.a  Custos de energia/consumidor conservador, 2014  ................................................................................... 47 

Figura 4.1.b Custos de energia com redução de demanda/ consumidor conservador, 2014  ............................ 47 

Figura 4.2.a  Custos de energia/consumidor moderador, 2014  ...................................................................................... 48 

Figura 4.1.b Custos de energia com redução de demanda/ consumidor moderador, 2014  ............................... 48 

Figura 4.3.a Custos de energia/consumidor agressivo, 2014  ........................................................................................... 49 

Figura 4.1.b Custos de energia com redução de demanda/ consumidor agressivo, 2014 .................................... 49 

Figura 4.4 Encargos Setoriais HP, 2014  ...................................................................................................................................... 49 

Figura 4.5 Valores de demanda no ACR, 2014  ......................................................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Lista de Tabelas 

Tabela 3.1  Demanda máxima registrada e média  ................................................................................................... 37 

Tabela 3.2 Consumo registrado e média  ...................................................................................................................... 38 

Tabela 3.3  Carga do cosumidor  ....................................................................................................................................... 43 

Tabela 3.4 Valores de energia  demanda e encargos ACR ....................................................................................  43 

Tabela 3.5 Valores de energia, TUSD e encargos ACL- Consumidor Conservador  .................................... 44 

Tabela 3.6 Valores de energia, TUSD e encargos ACL- Consumidor Moderado ........................................... 44 

Tabela 3.7 Valores de energia, TUSD e encargos ACL- Consumidor Agressivo  .......................................... 44 

Tabela 3.8 Custos modalidade ACR X ACL  ................................................................................................................... 45 

Tabela 4.1 Custos de energia com demanda reduzida  ........................................................................................... 49 



 
 

11 
 

 

Lista de Abreviações 

ABRACE - Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres 

ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

ACL - Ambiente de Contratação Livre 

ACR - Ambiente de Contratação Regulada 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 

CCC - Conta de Compensação de Combustíveis Fósseis  

CCEI - Contratos de Compra de Energia Incentivada 

CDE - Conta de Desenvolvimento Energético  

CER - Contratos de Energia de Reserva 

CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 

CNPE - Conselho Nacional de Política Energética 

CFURH - Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos  

CONUER - Contratos de Uso de Energia de Reserva 

DNAEE - Departamento Nacional de Energia Elétrica  

EER - Encargo de Energia de Reserva  

EPE - Empresa de Pesquisa Energética 

ESS - Encargos de Serviços do Sistema   

MME - Ministério de Minas e Energia 

NOS - Operador Nacional do Sistema 

PCH - Pequenas Centrais Hidrelétricas 

PROINFA - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

RER - Reserva Global de Reversão  

REVISE - Revisão Institucional do Setor Elétrico  

SIN - Sistema Interligado Nacional 

TE - Tarifa de Energia 

TFSEE - Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica  

TUSD - Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição 

TUST - Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão 

 

 

 

 



 
 

12 
 

 

Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Contextualização 

O contexto das mudanças institucionais na indústria de energia elétrica não se 

restringe apenas ao Brasil. Em vários países do mundo também foram realizadas 

mudanças visando aumentar a eficiência do setor elétrico, dando-se destaque à 

redução de custos, sobretudo pela introdução da competição, o que, em muitos casos, 

implica mudanças no papel do Estado (Pinto, 2007). 

Antes da reforma do setor elétrico brasileiro, praticamente todos os 

segmentos do setor elétrico eram de propriedade pública. O modelo utilizado era 

centralizado e estatal. A reforma institucional foi iniciado em meados dos anos de 

1990 e teve como objetivos assegurar investimentos necessários para a expansão da 

oferta de energia, uma vez que havia uma percepção de esgotamento da capacidade 

do Estado em investir em infra-estrutura atendendo um aumento de demanda. Além 

disso, essa reforma teve como propósito assegurar que o setor de energia fosse 

economicamente eficiente e para isso, utilizar os recursos disponíveis para garantir 

um suprimento confiável de energia elétrica ao menor custo possível (Pinto, 2007). 

O modelo regulatório então instituído foi construído com as perspectivas de 

desmembrar a cadeia produtiva em quatro segmentos: geração, transmissão, 

distribuição e comercialização. Para estimular a competição de preços nos segmentos 

de geração e comercialização o Estado deixou de controlar esses segmentos e 

manteve sob regulação do Estado os setores de transmissão e distribuição de energia, 

permitindo o livre acesso às redes de transmissão e distribuição (Landi, 2002).  

Nesse contexto, o modelo regulatório foi concebido dentro das perspectivas de 

privatização. A principal motivação técnica para à privatização é a separação entre 

atividades industriais e atividades típicas do governo. No entanto, esse modelo 
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acabou não sendo totalmente implantado, principalmente no que se refere à 

privatização das geradoras estatais. Atualmente, a maior parte da distribuição de 

energia elétrica no país está privatizada e a geração, na maior parte, ainda permanece 

sob controle do Estado (Araújo, 2001). 

No País existe um conjunto de empresas que compõem os sistemas de 

produção e transmissão de energia elétrica nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, 

nordeste e parte da região norte. Esses sistemas de energia elétrica são fisicamente 

interligados por meio de linhas de transmissão de alta tensão, formando o Sistema 

Interligado Nacional (SIN). De acordo com o Decreto nº 5.163/04, é no âmbito do SIN 

em que ocorrem as negociações envolvidas nos processos de compra e venda de 

energia elétrica (ONS, 2013). Atualmente, existem dois ambientes de contratação de 

energia elétrica: 

 Um ambiente de contratação livre (ACL), onde as negociações são 

feitas de forma bilateral; 

  Um ambiente de contratação regulado (ACR), onde o fornecimento é 

feito diretamente pela distribuidora local, nesse caso, as tarifas são 

definidas de acordo com resoluções da ANEEL (ANEEL, 2014). 

 

O órgão institucional responsável pela administração dos contratos de 

comercialização nesses ambientes é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE) que além de gerir as contratações, apura os preços de energia considerados 

no curto prazo. Esse recebe o nome de Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). 

É nesse contexto que o estudo em questão é desenvolvido, ou seja, a partir da 

análise de alternativas de contratação de energia, ACL e ACR, verifica-se a 

necessidade de melhor contratação e adequação de ambientes, visando auxiliar o 

agente consumidor.  
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1.2 Relevâncias do tema em investigação 

A característica fundamental do processo de reestruturação do setor elétrico 

iniciado em 1990 foi a mudança de um monopólio baseado no custo para um 

ambiente de competição baseado no preço.  

Atualmente, a eletricidade é transacionada nos mercados atacadistas pelos 

diversos participantes do mercado, como geradores, distribuidores, consumidores 

livres e comercializadores de energia elétrica, a preços estabelecidos pelo equilíbrio 

entre a oferta e a demanda. Como consequências disso, os agentes inseridos nesse 

mercado estão expostos a riscos de preços. Essa exposição estimulou o surgimento 

desse trabalho. 

Como o mercado de eletricidade está se desenvolvendo, seu papel está mais 

relacionado ao contexto econômico e institucional do que propriamente ao processo 

físico de produção e transporte da energia. Por isso, existe a necessidade de estudar 

metodologias que acompanhem o comportamento de preços para prever os melhores 

resultados econômicos de posicionamento para os consumidores nesse mercado. 

 
 

1.3 Objetivos do Trabalho 

 

Este trabalho apresenta como proposta uma avaliação das condições 

contratuais e tarifárias existentes no Brasil e utiliza para estudo de caso uma unidade 

da Soluções Usiminas, empresa do grupo Usiminas.  

Este estudo estabelece uma metodologia para análise de uma unidade 

consumidora ligada à alta tensão, como identificar se é um consumidor 

potencialmente livre.  Essa metodologia compara o custo de energia no ACR, 

ambiente em que está inserida a unidade, com o custo de energia no ACL e indica os 

melhores resultados obtidos para que seja iniciado um estudo detalhado de 

reformulação da modalidade de contratação do consumidor, caso se deseje migrar.  

Este estudo considera indicadores que permitam estimar as melhores 

condições contratuais considerando os cenários já ocorridos, os riscos envolvidos em 

caso de implementar um contrato bilateral no ACL, o comportamento volátil dos 

preços de mercado no curto prazo e a incerteza da previsão da carga pelos 
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consumidores. Assim, este estudo auxilia os agentes nas decisões de migrar ou não de 

um ambiente para outro. 

1.4 Metodologia 

A metodologia do trabalho tem como foco estabelecer alicerces com toda a 

estrutura tarifária de energia elétrica do Brasil, e assim indicar como resultado a 

melhor adequação de um consumidor de alta tensão em ambiente com menor preço 

de energia elétrica.  

Foram utilizados para essa análise, os históricos de consumo existentes nas 

faturas de energia na unidade de Campo Limpo Paulista, unidade do estudo de caso, 

como forma de verificar a demanda contratada e registrada no ano de 2013 e a 

modalidade tarifária na qual a unidade está inserida.  Além disso, são verificadas as 

resoluções específicas e vigentes que se aplicam à unidade, que estão disponíveis no 

Anexo 1.  

A partir dos dados obtidos é realizada uma média das máximas demandas 

registradas, mês a mês, durante o ano de 2013 para verificação do melhor valor de 

demanda a ser contratada para a unidade. Em seguida, apresentam-se valores 

comparativos de cada modalidade de contratação ACL e ACR, considerando o período 

de utilização, o transporte, os encargos setoriais e outros custos transacionais 

especificados. É importante destacar que as referências de preços para compor os 

riscos do ACL foram retiradas da plataforma BRIX que negocia energia elétrica no 

mercado, além de manter os usuários atualizados sobre o mercado de energia (BRIX, 

2014). 

 Sob essas premissas é possível indicar qual a melhor modalidade tarifária 

para o estudo de caso, além de ser possível verificar todas as situações possíveis para 

enquadrar essa unidade. Essa técnica pode ser reproduzida para qualquer 

consumidor em alta tensão que queira uma indicação inicial do melhor ambiente de 

contratação de energia elétrica. 
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1.5 Organização do trabalho 
 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. 

No Capítulo 2, apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o mercado de 

energia elétrica brasileiro, seu modelo físico, além de uma visão de seu 

funcionamento e sua regulamentação. 

No Capítulo 3, são apresentadas informações técnicas relevantes de energia 

elétrica, a descrição da Empresa Usiminas, a unidade que está em analise, além da 

metodologia utilizada e os cálculos para este estudo. 

No Capítulo 4, são relatadas as conclusões sobre o estudo e propostas 

possíveis para serem desenvolvidas no futuro. 
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Capítulo 2 

O Mercado de Energia Elétrica 

Com o objetivo de contextualizar o mercado de energia elétrica no Brasil, este 

capítulo se destina a apresentar o modelo institucional do setor elétrico vigente no 

país, sua estrutura física, uma visão de funcionamento, além de uma descrição da 

estrutura tarifária vigente e os encargos do setor. 

2.1. Modelo do Setor Elétrico Brasileiro 

O setor elétrico, em nível mundial, atravessou um processo intensivo de 

reestruturação nos anos de 1990. Uma característica importante desse processo é a 

criação dos mercados de eletricidade com propósito de fornecer competitividade, 

introduzindo concorrência na geração e comercialização de energia, enquanto a 

transmissão e a distribuição permanecem com monopólio regulado (Castro, 2004).  

O setor elétrico brasileiro possui um modelo de operação diferenciado em 

relação a outros países do mundo. No país, há um enorme potencial energético a ser 

explorado, principalmente no que diz respeito às fontes renováveis, o que implica 

constantes inovações tecnológicas e regulatórias.  A busca por um modelo sustentável 

está em pauta no mercado de energia, estruturado para garantir a segurança no 

suprimento, incentivar a expansão da geração, diversificar a matriz energética e 

atender a demanda dos consumidores ao menor custo (Castro, 2004). 

O atual modelo institucional do setor elétrico Brasileiro está representado na 

Figura 2.1.  
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Figura 2. 1 - Modelo institucional do setor elétrico (ONS, 2013). 

 

Esse modelo é composto pelas seguintes entidades: 

   Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) com administração 

federal direta, representante da União como Poder Concedente e formulador de 

políticas públicas do setor, bem como indutor e supervisor da implementação dessas 

políticas (ANEEL, 2014). 

     Ministério de Minas e Energia (MME), órgão federal, que formula e 

implementa políticas para o setor de acordo com as diretrizes determinadas pelo 

presidente do CNPE (ANEEL, 2014).  

     Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ao lado do MME, que promove 

estudos para definição da matriz energética e planejamento da expansão do setor 

(ANEEL, 2014). 

     Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), também ao lado do 

MME, que monitora as condições do setor para garantir a segurança do suprimento 

(ANEEL, 2014). 

     Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão público, que 

fiscaliza e regula o setor, zelando pela qualidade dos serviços prestados.  

Regularmente, a agência emite e publica no Diário Oficial da União resoluções sobre 

as atividades do setor de energia elétrica. Estas resoluções são numeradas 

sequencialmente por ano e tem caráter normativo, pois, são atos regulamentares de 

alcance ou interesse geral, voltados às atividades do setor elétrico e têm por objeto o 

estabelecimento de diretrizes, obrigações, encargos, condições, limites, regras, 
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procedimentos, requisitos ou quaisquer direitos e deveres dos agentes e usuários 

desse serviço público (ANEEL, 2014). 

     Operador Nacional do Sistema (ONS), ligado a ANEEL, órgão privado 

que coordena e controla as operações, da geração e transmissão no SIN (ANEEL, 

2014). 

    Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) que é uma 

sociedade civil de direito privado e sem fins lucrativos, mantida pelo conjunto de 

agentes que atuam no mercado de compra e venda de energia. A gestão da empresa 

está a cargo de um Conselho de Administração composto por cinco membros, eleitos 

pela Assembleia Geral dos associados. A CCEE oferece programas exclusivos de 

capacitação e suporte para que os associados realizem seus negócios de forma ágil e 

segura, seguindo as regras e procedimentos de comercialização. Além desses 

operadores, estão ligados a ANEEL, as indústrias e as distribuidoras de energia 

(ANEEL, 2014).  

2.2. Estrutura física do Sistema Interligado Nacional (SIN) 

O SIN do Brasil é constituído de instalações de produção e transmissão de 

energia elétrica, todas interligadas, que atendem cerca de 98% do mercado nacional 

de energia elétrica. Considerado um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte 

predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários, é formado por 

subsistemas. Esses subsistemas são interligados por linhas de alta tensão, que 

integram empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região 

Norte, como ilustrado na Figura 2.2 (ONS, 2013).  

Apenas 1,7% da energia requerida pelo país encontram-se fora do SIN, em 

pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica (ONS, 

2013). A capacidade instalada do Brasil é de 119,61 GW (2012), com predominância 

das hidrelétricas acima de 30 MW, correspondendo a 66,1% (ABRACEEL, 2012). 

Conforme dados do ano de 2008, o submercado Norte possui capacidade de 

produção/carga 36.659/31.886 GWh, o Nordeste 46.228/65.733 GWh, o Sul 

68.337/74.020 GWh e o Sudeste/Centro Oeste 206.487/276.479  GWh e possui 

conexão com Itaipu que tem produção de 87.194 GWh (CCEE, 2010).  
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Figura 2.2 - Diagrama simplificado do SIN (Hamilton, 2002). 

 

Nesse sistema ocorrem as negociações de compra e venda de energia. Isso 

significa que, uma vez que um agente de mercado (distribuidor, gerador, 

comercializador, consumidor livre ou especial) se torne membro do SIN, pode 

negociar energia com qualquer outro agente, independentemente das restrições 

físicas de geração e transmissão. A linha que divide cada submercado é determinada 

por limites de intercâmbio presentes no sistema de transmissão, ou seja, restrições 

elétricas no fluxo de energia entre as diversas regiões do país. Essa estrutura de 

transmissão de energia possui linhas com tensão de 230 kV a 750 kV (ANEEL, 2014). 

A Figura 2.3 apresenta o funcionameto da estrutura de energia elétrica no país. 

 

 

Figura 2.3 – Funcionamento do sistema de comercialização (ONS, 2013). 
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2.3. Visão geral de funcionamento do Setor Elétrico Brasileiro 

Nessa seção são apresentadas as características de funcionamento do mercado 

de energia elétrica. O tipo de consumidor, os ambientes de contratação, o mercado 

atacadista de energia e a segurança e expansão desse sistema são brevemente 

apresentados. 

2.3.1 Tipos de Consumidores de Energia Elétrica 

No mercado brasileiro de energia existem alguns tipos de consumidores: 

      Consumidores cativos: representado por pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado, legalmente representado, que solicite o fornecimento, a 

contratação de energia ou o uso do sistema elétrico à Distribuidora (CCEE, 2012). 

     Consumidores especiais: são os que apresentam valor de carga maior 

ou igual a 500 kW em qualquer nível de tensão desde que a energia seja advinda de 

PCHs ou fontes alternativas, de acordo com a Lei n° 9.427, parágrafo 5°, art. 26, 

26/12/1996. Caso existam em uma mesma empresa vários consumidores que não 

satisfaçam, individualmente, esses requisitos, pode-se agrupar unidades somando 

suas cargas (CCEE, 2012). 

      Consumidores livres: são aqueles que adquirem energia elétrica no 

ACL e para isso, devem apresentar unidades consumidoras que satisfaçam, 

individualmente, uma carga de 3MW (CCEE, 2012). 

      Consumidores potencialmente livres: são aqueles cujas unidades 

consumidoras satisfazem, individualmente, os requisitos de consumidores livres, 

porém não adquirem energia elétrica no ACL (Resolução Normativa ANEEL, 2010). A 

Figura 2.4 ilustra os tipos de usuários do sistema. 
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Figura 2.4 – Usuários de Energia Elétrica (CCEE, 2012). 

2.3.2 Ambientes de contratação 

 Existem dois ambientes de contratação de energia no sistema elétrico 

brasileiro: 

     ACL: destinado aos consumidores livres, onde os geradores, 

comercializadores, importadores e exportadores de energia e consumidores especiais 

têm liberdade para negociar e estabelecer em contratos os volumes de compra e 

venda de energia e seus respectivos preços; 

       ACR: ambiente em que a compra e venda de energia é formalizada por 

meio de contratos bilaterais regulados de longa duração celebrados entre agentes 

vendedores que são os geradores, autoprodutores e produtores independentes e os 

agentes compradores que são os distribuidores, que participam dos leilões de compra 

e venda de energia realizada pelo governo, nos quais a energia é adquirida pela 

menor tarifa. Os contratos deste ambiente têm regulação específica para aspectos 

como preço da energia, submercado de registro do contrato e vigência de suprimento, 

não passíveis de alterações bilaterais pelos agentes. Nesses leilões, as empresas de 
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distribuição declaram suas necessidades anuais de contratação ao MME e em duas 

rodadas define-se um preço único e o contrato de energia (ANEEL, 2014). 

2.3.3 O mercado atacadista Brasileiro  

O Brasil, devido à predominância hidráulica do parque gerador, decidiu adotar 

o modelo de despacho centralizado de energia elétrica, em que a ONS decide o 

montante a ser despachado por cada usina integrante do sistema interligado. A 

decisão é feita com base em uma cadeia de modelos de otimização do uso da água 

estocada nos reservatórios (Camargo, 2005). 

A abordagem escolhida para representação da comercialização no mercado de 

curto prazo é feita por subdivisão do SIN em submercados (Sudeste/ Centro-Oeste, 

Sul, Norte e Nordeste). Para cada submercado os preços são calculados em função do 

despacho de cada um (Camargo, 2005).  

Todos os contratos celebrados são registrados na CCEE e servem de base para 

a contabilização e liquidação das diferenças no mercado de curto prazo. A CCEE 

contabiliza as diferenças entre o que foi produzido ou consumido e o que foi 

contratado. As diferenças positivas ou negativas são liquidadas no mercado de curto 

prazo e valoradas ao PLD, determinado semanalmente para cada patamar de carga e 

para cada submercado e limitado por um preço mínimo e por um preço máximo, 

definidos, anualmente, pela ANEEL. Nesse mercado de curto prazo ou mercado spot é 

que ocorrem as contratações multilaterais de energia elétrica (CCEE, 2014).   

Os contratos bilaterais formalizam a compra e venda de energia elétrica entre 

agentes da CCEE, estabelecendo preços, prazos e montantes de suprimento em 

intervalos temporais determinados. Os termos desses contratos são negociados 

livremente entre os agentes de mercado, sem a interferência da CCEE. Esses contratos 

podem ser de longo prazo ou de curto prazo. O registro desses contratos na CCEE 

contém informações dos montantes contratados em MWh entre as empresas, que são 

contabilizados em base horária e modulados por patamar de carga sem validações – 

ou seja, os dados não precisam ser iguais para um mesmo período. Diante da 

incerteza das variáveis como carga, geração e preços no mercado spot em uma 

previsão de longo prazo, os montantes declarados são diferentes dos consumidos. 
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Portanto, é preciso certa flexibilidade nos valores contratados com o propósito de 

compensar as diferenças (CCEE, 2014). 

Dentro do contrato a sazonalização é o processo de dividir as quantidades 

anuais de um contrato em montantes mensais, geralmente de acordo com a curva de 

carga do contratante. Essa contratação é facultativa, não sendo especificada assume-

se uma sazonalização uniforme (flat), isso significa que é constante ao longo do 

período de contabilização do contrato (CCEE, 2014).  

2.3.4 A segurança do sistema elétrico brasileiro 

O mecanismo de contratação da energia de reserva foi criado para aumentar a 

segurança no fornecimento de energia elétrica do SIN, com energia proveniente de 

usinas especialmente contratadas para esta finalidade - seja de novos 

empreendimentos de geração ou de empreendimentos existentes. A energia de 

reserva é contabilizada e liquidada exclusivamente no mercado de curto prazo da 

CCEE. Os Contratos de Uso de Energia de Reserva são celebrados entre a CCEE e os 

agentes de consumo do ACR e do ACL – distribuidores, autoprodutores na parcela 

consumida do SIN e consumidores livres e consumidores especiais em decorrência 

dos Contratos de Energia de Reserva (CER)(CCEE, 2014) . 

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA), 

coordenado pelo MME e gerenciado pela Eletrobrás, surgiu como um instrumento 

para a diversificação da matriz energética nacional, garantindo maior confiabilidade e 

segurança ao abastecimento. Toda a energia produzida pelos participantes do 

programa – pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), usinas eólicas e usinas de 

biomassa – tem garantia de contratação pela Eletrobrás por 20 anos. Assim, os 

contratos do PROINFA representam os montantes comercializados pela Eletrobras na 

CCEE, sendo vendidos como encargos aos consumidores de energia do SIN. Também 

existem os Contratos de Compra de Energia Incentivada (CCEI) que tem como 

objetivo a compra e venda de energia elétrica entre agentes de geração de energia 

elétrica, a partir de fontes incentivadas, e comercializadores ou consumidores 

especiais. Fontes incentivadas são empreendimentos de geração de energia renovável 

com potência instalada não superior a 30 MW (Varella, 2007). 
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2.4 A estrutura tarifária de energia 

A estrutura tarifária brasileira é definida como um conjunto de tarifas 

aplicadas aos componentes de consumo de energia elétrica e/ou demanda de 

potência, de acordo com a modalidade de fornecimento. Os valores são estabelecidos 

por Resoluções ou Despachos da ANEEL e cobrados dos consumidores por meio das 

tarifas de energia elétrica (ANEEL, 2014).  

O Brasil introduziu o conceito de tarifas baseados em custos marginais de 

operação na década de 1980. As tarifas de fornecimento hoje vigentes mantêm, com 

pequenas alterações, a mesma estrutura tarifária introduzida naquela época. Essas 

tarifas de energia elétrica são definidas com base em dois componentes: 

     Demanda de potência, que é medida em quilowatt e corresponde à 

média da potência elétrica solicitada pelo consumidor à empresa distribuidora, 

durante um intervalo de tempo especificado, normalmente 15 minutos, e é faturada 

pelo maior valor medido durante o período de fornecimento, normalmente de 30 dias 

(ANEEL, 2014). 

      Consumo de energia, que é medido em quilowatt-hora ou em 

megawatt-hora (MWh) e corresponde ao valor acumulado pelo uso da potência 

elétrica disponibilizada ao consumidor ao longo de um período de consumo, 

normalmente de 30 dias (ANEEL, 2014). 

Nem todos os consumidores pagam tarifas de demanda de potência. Isso 

depende da estrutura tarifária e da modalidade de fornecimento na qual o 

consumidor está enquadrado. As tarifas de energia elétrica estão estruturadas em 

dois grandes grupos de consumidores: 

      “Grupo A” para consumidores atendidos pela rede de alta tensão, de 

2,3 a 230 quilovolts (kV). Esses consumidores recebem denominações com letras e 

algarismos indicativos da tensão de fornecimento como seguem: 

     A1 para o nível de tensão de 230 kV ou mais; 

     A2 para o nível de tensão de 88 a 138 kV; 

     A3 para o nível de tensão de 69 kV; 

     A3a para o nível de tensão de 30 a 44 kV; 

     A4 para o nível de tensão de 2,3 a 25 kV; 
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     AS para sistema subterrâneo. 

 

Esse grupo é construído em três modalidades de fornecimento: convencional, 

horo-sazonal azul e horo-sazonal verde, sendo que a convenção por cores é apenas 

para facilitar a referência (ANEEL, 2014).  

A estrutura tarifária convencional é caracterizada pela aplicação de tarifas 

de consumo de energia e/ou demanda de potência independentemente das horas de 

utilização do dia e dos períodos do ano. O consumidor atendido em alta tensão pode 

optar por essa estrutura tarifária, se atendido em tensão de fornecimento abaixo de 

69kV, sempre que tiver contratado uma demanda inferior a 300 kW (ANEEL, 2014). 

A estrutura tarifária horo-sazonal é caracterizada pela aplicação de tarifas 

diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência, de acordo 

com as horas de utilização do dia e dos períodos do ano. O objetivo dessa estrutura 

tarifária é racionalizar o consumo de energia elétrica ao longo do dia e do ano, 

motivando o consumidor, pelo valor diferenciado das tarifas, a consumir mais energia 

elétrica nos horários do dia e nos períodos do ano em que ela for mais barata. Para as 

horas do dia são estabelecidos dois períodos, denominados postos tarifários. O posto 

tarifário Horário de Ponta (HP) corresponde ao período de maior consumo de energia 

elétrica, que ocorre entre 17 e 20 horas do dia. O posto tarifário de Horário Fora da 

Ponta (HFP) compreende as demais horas dos dias úteis e às 24 horas dos domingos e 

feriados nacionais (ANEEL, 2014).  

Já para o ano, são estabelecidos dois períodos: período seco, quando a 

incidência de chuvas é menor, e período úmido quando é maior o volume de chuvas. 

As tarifas no período seco devem ser mais altas, refletindo o maior custo de produção 

de energia elétrica devido à menor quantidade de água nos reservatórios das usinas 

hidrelétricas, provocando a eventual necessidade de complementação da carga por 

geração térmica, que é mais cara (ANEEL, 2014). 

A tarifa horo-sazonal azul é a modalidade de fornecimento estruturada 

para a aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo 

com as horas de utilização do dia e dos períodos do ano, bem como de tarifas 

diferenciadas de demanda de potência de acordo com as horas de utilização do dia HP 

e HFP. Ela é aplicável obrigatoriamente às unidades consumidoras atendidas pelo 
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sistema elétrico interligado, e com tensão de fornecimento igual ou superior a 69 kV 

(ANEEL, 2014). 

A tarifa horo-sazonal verde é a modalidade de fornecimento estruturada 

para a aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo 

com as horas de utilização do dia e dos períodos do ano, bem como de uma única 

tarifa de demanda de potência. Essa tarifa é opcional para os consumidores em tensão 

abaixo de 69 kV (ANEEL, 2014). 

 “Grupo B” as tarifas se destinam às unidades consumidoras atendidas em 

tensão inferior a 2,3 kV e são estabelecidas para classes (e subclasses) de consumo. 

Estão inseridos nesse grupo consumidores residenciais, rural, comercial, serviço 

público e indústrias ligadas na baixa tensão. As classes de consumo são identificadas 

pela tipologia de carga. As cargas são diferenciadas pela variação ao longo do tempo, 

o grau de coincidência de fio de demanda, as ponderações de domingos e feriados. 

Com isso, é possível identificar como a demanda de cada classe de consumo afeta o 

sistema como um todo e assim, como devem ser alocados os custos entre essas 

classes de consumo. Os consumidores são cobrados somente pela sua demanda de 

energia. Não são apresentados maiores detalhes desses consumidores, pois esses não 

são foco deste trabalho (ANEEL, 2014). 

2.5 Tipos de encargos setoriais   

A composição da conta de energia elétrica paga pelo consumidor final é de 

6,25% para transmissão, 28,98% para distribuição (se houver), 31,33% para compra 

de energia e 33,45% é destinada ao pagamento de encargos e tributos (Medes e Pinto, 

2011). Hoje, existem os seguintes encargos setoriais: 

      A Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) é paga pelas 

concessionárias cuja finalidade é o desenvolvimento energético dos Estados, além de 

estimular a energia produzida a partir de fontes alternativas nas áreas atendidas 

pelos sistemas elétricos interligados (ABRACE, 2009).  

      A Conta de Consumo de combustível (CCC) é destinada a cobrir os 

custos de combustíveis fósseis da geração térmica constantes no Plano de Operação 

do Sistema Interligado da região. Os contribuintes desse encargo são todas as 
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concessionárias que atendem a consumidores finais conectados no sistema 

interligado (ABRACE, 2009). Todas as empresas concessionárias atendidas  por esses 

sistemas são responsáveis pelo pagamento do encargo. O encargo foi expandido para 

abranger também o rateio do custo de combustíveis de termelétricas em Sistemas 

Isolados. Os valores desse encargo são homologados pela ANEEL e recolhidos à 

Eletrobrás e se dividem em três sub-contas distintas: CCC-S/SE/CO para 

complementação da geração hidrelétrica nos sistemas Sul e Sudeste/ Centro-Oeste; 

CCC-NE/N para complementação da geração hidrelétrica nos sistemas Norte e 

Nordeste; CCC-Isol para subsidiar a geração termelétrica nos Sistemas Isolados. 

      A Reserva Global de Reversão (RER) tem como finalidade a 

constituição de um fundo para cobertura de gastos da União com indenizações de 

eventuais reversões de concessão vinculadas ao serviço público de energia elétrica. 

Além disso, esse fundo é utilizado no custeio de estudos e pesquisas de planejamento 

da expansão do sistema energético (ABRACE, 2009). 

      A Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) é 

utilizada para construir a receita da ANEEL para cobertura das suas despesas 

administrativas e operacionais. O imposto é fixado anualmente pela ANEEL e paga 

mensalmente por todos agentes que atuam na geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica (ABRACE, 2009). 

      A Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos 

(CFURH) foi criado para ser uma compensação financeira aos Estados e Municípios, 

pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para 

fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais e outros recursos (ABRACE, 

2009). 

      O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(PROINFA) foi criado com o objetivo de aumentar a participação de fontes 

alternativas renováveis na produção de energia, privilegiando empreendedores que 

não possuem vínculos societários com concessionárias de geração, transmissão ou 

distribuição de energia (ABRACE,2009). Objetiva-se com o encargo promover a 

diversificação da Matriz Energética Brasileira, buscando soluções para aumentar a 

confiabilidade no abastecimento de energia elétrica, e valorizar as características e 

potencialidades regionais e locais. A Eletrobrás é a gestora do programa e tem a 
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responsabilidade de contratar a energia dos empreendimentos qualificados. Os custos 

são repartidos entre consumidores e são cobrados por meio das tarifas de transporte 

referentes às redes de distribuição e transmissão. São isentos desse pagamento 

consumidores de sistemas isolados. a subclasse residencial de baixa renda com 

consumo de energia até 80 kWh/mês (Varella, 2007).  

     O Encargo de Serviço do Sistema (ESS) representa o custo incorrido 

para manter a confiabilidade e a estabilidade do sistema para o atendimento da carga. 

Os quesitos considerados são: a compensação síncrona que corresponde à 

compensação dos efeitos da energia reativa no Sistema, diminuindo as perdas por 

fator de potência. Além desse quesito é levado em conta à reserva de prontidão 

devido a acionamentos imediatos, o controle automático que equilibra carga e 

geração, o sistema especial de proteção para permitir o controle de emergências no 

sistema e o Black Start que é uma condição de auto restabelecimento de usinas que 

começam a gerar energia depois de parada total do Sistema (blecautes). O custo desse 

encargo é apurado mensalmente pela CCEE (CCEE, 2014). 

     O Encargo de Energia de Reserva (EER) foi iniciado em janeiro do ano 

de 2008 pelo decreto 6.353/08, onde foi determinada a contratação de energia de 

reserva por meio de leilões promovidos pela ANEEL. A finalidade desse encargo é 

aumentar a segurança no fornecimento de energia elétrica. Conforme diretrizes 

estabelecidas pelo Governo, essa energia será contratada pela CCEE em nome de 

todos os agentes de consumo e se configura como recurso adicional no sistema, mas 

sem compromisso de entrega de contratos. A intenção desse recurso adicional é 

contribuir para melhorar o cenário de oferta, reduzindo o PLD e também o ESS por 

segurança energética (ABRACE, 2009).  

A composição das tarifas de energia é composta por duas parcelas e aparecem 

para os consumidores do “grupo A” uma como encargos setoriais e outra inserida no 

preço da energia elétrica.  As parcelas com encargos se dividem em A e B. A parcela A 

corresponde aos custos não gerencias do sistema elétrico do país. A parcela B 

corresponde aos custos gerenciais realizados no sistema elétrico, despesas de 

operação e manutenção, cota de depreciamento, investimentos em P&D e Eficiência 

Energética, além de incluir PIS/COFINS (Prado, 2006). 
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2.6 As tarifas de transmissão e distribuição 

A tarifa de uso da transmissão é composta de dois componentes:  

 “Selo” é um simples rateio de uma parcela do custo de sistema de 

transmissão da rede básica.  Essa tarifa é a mesma independente da localização dos 

agentes que utilizam a rede de transmissão (CBIEE, 2003).  

 “Nodal” é um componente diferenciado para cada subestação da rede de 

transmissão. O preço em cada subestação é calculado considerando a carga retirada e 

geração injetada no sistema. Atualmente, 80% da tarifa é baseada no componente 

selo e 20% do componente nodal (CBIEE, 2003).  

A tarifa de uso da distribuição ainda está em processo de implementação. 

Conforme a Resolução ANEEL n° 286/99, o cálculo da TUSD para os consumidores 

conectados à rede de distribuição em tensões iguais ou superiores a 69 kV também 

deverá empregar a metodologia nodal.  Para os consumidores conectados as redes de 

distribuição em tensões inferiores a 69 kV, a TUSD poderá ser definida a partir do 

custo incremental médio das concessionárias de distribuição (CBIEE, 2003).  

As perdas técnicas associadas à perda decorrente na transmissão e 

distribuição de eletricidade são repartidas entre os consumidores na mesma 

proporção das perdas medidas entre o seu nó e o centro de gravidade do submercado 

(CBIEE, 2003). 

2.7 Considerações Finais  

A partir da realização do estudo desenvolvido nesse capítulo foi possível 

perceber a importância da criação de um mercado de energia e de sua 

regulamentação para que a energia chegue ao destinatário final com segurança e a 

preços acessíveis. Uma visão geral sobre a estrutura física e tarifária no país evidencia 

a necessidade da continuidade do monitoramento do setor elétrico e do mercado de 

energia.  
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Capítulo 3 

Migrações no mercado de energia elétrica 

Nesse capítulo são apresentadas as informações estruturais do setor elétrico 

brasileiro, além de situar o grupo Soluções Usiminas. Uma analise técnico-econômica 

detalhada para indicar possíveis migrações dentro do mercado de energia elétrica é 

realizada utilizando a metodologia de pesquisa desenvolvida. 

3.1 Informações técnicas relevantes do setor elétrico 

Atualmente, no Brasil, praticamente todos os sistemas elétricos utilizam 

energia elétrica na forma de corrente alternada senoidal, trifásica, de 60 Hz. As 

unidades geradoras possuem tensões nominais de 2 kV até 20 kV e unidades de 

pequeno porte utilizam tensões de menor valor. A usina de Itaipu, por exemplo, tem 

as maiores unidades geradoras do Brasil operando com 18 kV com potência nominal 

de aproximadamente 700 MW (Vieira, 2009). 

A transmissão de energia faz conexão das usinas até as unidades 

consumidoras. Esse sistema é composto por linhas de transmissão aéreas além de 

transformadores, bancos de transformadores, bancos de reatores e de capacitores, 

disjuntores, barramentos e outros equipamentos. Em cada extremo da linha existe 

uma subestação de energia, onde estão instalados esses equipamentos. Essas linhas 

operam com tensões que vão de 230 kV até 765 kV na rede básica. Existem duas 

linhas que operam no 1200 kV em corrente contínua, que são responsáveis por 95% 

da energia gerada em 50Hz na Usina de Itaipu. O aproveitamento dessa energia é feito 

após a conversão para corrente alternada de 60 Hz em solo paulista (Vieira, 2009). 

O sistema primário de distribuição é feito em tensão de operação entre 13,8 kV 

e 138 kV. Já o sistema secundário de distribuição, que entrega energia ao consumidor 

final, utiliza tensões abaixo de 600 V. O nível de tensão de fase para neutro é 127 V 

que é utilizado no Brasil. O nível de tensão de fase para neutro de 230 V é mais 

utilizado em sistemas na Europa e alguns lugares do Brasil (Vieira, 2009). 
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3.2 Apresentação da Empresa Usiminas  

A formação da Usiminas ocorreu nos anos de 1950, em um pequeno vilarejo 

chamado Horto de Nossa Senhora onde hoje tem o nome de Ipatinga, situada no 

Estado de Minas Gerais. Um grupo de idealizadores notou que a indústria siderúrgica 

era fundamental para que o país pudesse se desenvolver. Em 1956, com o Plano de 

Desenvolvimento do governo Juscelino Kubitcheck foi fundado as Usinas Siderúrgicas 

de Minas Gerais. Assim, a Usiminas assumiu a construção da indústria e o 

compromisso de criar condições para alojar seus funcionários, garantir a expansão do 

núcleo urbano e as condições de saneamento básico. Então, em 1958, com a união de 

acionistas japoneses com o capital estatal começou a operar a usina (Usiminas, 2014).  

No início dos anos 60, os trabalhadores chegaram a Usiminas de todas as 

partes do país e já em outubro de 1969, tiveram início novas obras de fornos de 

recozimento de laminação de tiras a frio para a expansão da Usina. A partir desse 

período, a usina se tornou fornecedor de aço fundamental para a reativação da 

Indústria pesada no Brasil. 

Nos anos 80, o Brasil passou por uma profunda recessão com a elevação da 

dívida externa e interna, grande inflação, aumento do desemprego e queda do PIB. 

Por meio de gerenciamento, a Usiminas planejou, projetou e reduziu contas, se 

mostrando pronta para atuar nos anos seguintes a crise (Usiminas, 2004).  

Em 1990, a empresa foi escolhida para iniciar o processo de privatização no 

país e a partir dessa década ganhou novos focos, investindo em tecnologia e 

ampliação da capacidade produtiva, visando à produção de aços de alto valor 

agregado, como a implantação da galvanização eletrolítica e a laminação a frio 2 

(Usiminas, 2014).  

Em 2000, a Usiminas evolui para se adaptar a um mercado mais exigente e em 

constantes transformações. A empresa lançou uma nova marca, reformulando seus 

negócios.  

No ano de 2009, criou-se a Soluções Usiminas, uma empresa que consolida a 

atuação Usiminas em serviços e distribuição de aço.  

Dentro do setor energético brasileiro, a Soluções Usiminas está conectada ao 

sistema primário de distribuição de energia elétrica em tensão de operação de 13,8 
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kV. Atualmente, essa empresa se caracteriza por diversas unidades estão alocadas no 

ambiente regulado de comercialização de energia (Usiminas, 2014).  

A Soluções Usiminas é uma empresa que transforma o aço resultante dos 

processos siderúrgicos, em aço de maior valor agregado, completando a cadeia 

produtiva da empresa. Com uma moderna infraestrutura de processamento de aço, 

existem dez unidades industriais localizadas estrategicamente em todo país para 

suprir a necessidade da indústria automotiva, linha branca, equipamentos industriais, 

construção civil e indústria moveleira, para atender clientes de todos os portes, 

oferecendo produtos e serviços em qualquer quantidade e formato (Usiminas, 2014).  

Essas plantas estão localizadas em seis estados do Brasil, no Estado de Minas 

Gerais, existem duas unidades sendo uma em Betim e a outra em Santa Luzia. No 

Estado de São Paulo existem mais quarto, uma em Campo Limpo Paulista, duas em 

Guarulhos nomeadas de Bonsucesso e São Roque e outra em Taubaté. No Espírito 

Santo tem-se uma unidade localizada em Serra e no Rio Grande do Sul existe uma em 

Porto Alegre. Em Suape, Pernambuco localiza-se mais uma unidade e em Camaçari, na 

Bahia a última. O mapa da Figura 3.1 apresenta a localização dessas Soluções 

(Usiminas, 2014).  

 

 

Figura 3.1 - Mapa do Brasil com localização da soluções Usiminas (USIMINAS, 2010). 

 



 
 

35 
 

Os serviços oferecidos por essas unidades são diversificados. A planta que é 

utilizada como estudo de caso nesse trabalho é a unidade localizada em Campo Limpo 

Paulista – SP, por questão de disponibilidade de dados e acesso a planta. Essa planta 

está conectada na rede de alta tensão, 13,8 kV, e é classificada como consumidor do 

tipo A4. 

3.3 Premissas para realização do estudo 

Para a realização do estudo proposto é necessário conhecer as metodologias já 

utilizados para estruturar o mercado de energia e a partir disso, aplicá-la como um 

estudo comparativo entre o custo atual da energia nos mercados regulado e livre, 

indicando qual o ambiente em que cada unidade da Soluções Usiminas melhor se 

adéqua. 

Como primeiro passo para essa análise deve-se observar a estrutura de 

mercado do país que define a forma com que os preços são apresentados aos 

consumidores. A estrutura compreende a diferenciação das tarifas, segundo os 

componentes de consumo e demanda, nível de tensão de fornecimento, classe de 

consumo, estação do ano, período do dia e localização do consumidor.  

Existem variadas estruturas para o mercado de energia regulado. A mais 

simples é a tarifa monômia em que o preço fica em função de uma medida física, 

geralmente a energia elétrica consumida. Então, se o consumo estiver concentrado 

em apenas uma pequena parte do tempo ou distribuído uniformemente no período, o 

valor recebido pela concessionária é o mesmo apesar dos diferentes custos incorridos 

para o atendimento. É perceptível ausência de sinal econômico capaz de induzir o 

consumidor ao uso racional da energia elétrica. Essa estrutura é utilizada no Brasil 

para a distribuição secundária de consumidores em baixa tensão (Andrade, 2003). 

Outro tipo são as tarifas binômias ou de Hopkinson que apresentam um 

componente de energia e outro de potência utilizando o faturamento do consumo de 

energia separado da demanda de potência máxima dentro do período. Essa tarifa não 

sinaliza adequadamente o uso racional da energia elétrica, pois, se a máxima 

demanda de potência do consumidor é observada no período de ponta do sistema ou 
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fora dele, a tarifa cobrada é a mesma embora os custos sejam bem diferentes 

(Andrade, 2003). 

Devido ao maior carregamento das redes de transmissão e distribuição no 

horário de ponta, verifica-se que um novo consumidor a ser atendido pelo sistema 

custará mais a concessionária nesse horário do que em qualquer outro horário do dia. 

Portanto, o atendimento ao último kWh no HP induz à expansão do sistema, 

considerando que este esteja no limite da sua capacidade. Sendo o consumo médio 

intensificado justamente na época do ano em que os reservatórios estão com os níveis 

próximos do mínimo, permitiu-se identificar, em função da disponibilidade hídrica, 

uma época do ano determinada “período seco”, compreendido entre maio e 

novembro, e outra denominada “período úmido”, de dezembro de um ano até abril do 

ano seguinte. Assim, o fornecimento de energia elétrica no período seco tende a ser 

mais oneroso, pois leva a necessidade de se construir grandes reservatórios e, 

eventualmente, operar usinas térmicas cujas matérias-primas normalmente são mais 

caras (Andrade, 2003). 

A estrutura concebida no Brasil, a partir da década de 80, é a horo-sazonal com 

preços diferenciados de acordo com o horário do dia (ponta e fora de ponta) e os 

períodos do ano. Os objetivos da utilização dessas tarifas no sistema elétrico 

brasileiro se deram para estimular o consumo de parte da carga para os horários no 

qual o sistema elétrico estiver menos carregado, além de orientar o consumo da 

energia para períodos do ano em que houver maior disponibilidade de água nos 

reservatórios das usinas e assim, conduzir o mercado a utilizar racionalmente a 

energia (Andrade, 2003). 

Os usuários do sistema elétrico brasileiro estão classificados em diferentes 

arquiteturas de precificação de acordo com o nível de tensão da sua ligação e sua 

classe de consumo. Os critérios para formação dos grupos são de ordem técnica, 

através dos diferentes níveis de tensão típicos e de ordem organizacional. Apesar de 

enquadrar o consumidor adequadamente, a simples existência dos grupos tarifários 

não garante a racionalidade do uso da energia elétrica. A racionalidade torna-se tanto 

maior quanto melhor for à sinalização para o consumidor da direção do uso mais 

eficiente da energia. 

A partir desse entendimento sobre as regras para melhor adequar a unidade 

de Campo Limpo Paulista, do grupo Soluções Usiminas, um estudo detalhado é feito 
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para identificar qual a melhor demanda a ser contratada para a unidade e o melhor 

preço em cada ambiente de contratação do mercado de energia elétrica. 

3.4 Metodologia de estudo  

Para a análise do melhor ambiente para contratação de energia elétrica é 

necessário conhecer o perfil de consumo do consumidor em questão, assim como 

suas demandas de energia.  Para se conhecer a melhor condição de contratação que se 

enquadra esse consumidor é necessário ter em poder as faturas de energia, pelo 

menos dos últimos doze meses. 

Levando em consideração que o consumidor esteja no ACR e que possa migrar 

para o ACL, atendendo as exigências de consumidor especial, ou seja, a demanda 

mínima consumida verificada é 500 kW, como já explicado na seção 2.3.1 é preciso 

fazer a verificação do perfil do consumidor.  

Essa metodologia é divida em etapas: 

 

 1° Etapa – Verificação de Contratos 

 

Verifica-se a categoria de tarifa do consumidor, tendo as três possibilidades: 

Convencional, horo-sazonal verde ou horosazonal-azul e suas demandas contratadas. 

Com já foi explicitado no Capítulo 2, seção 2.3.2, se o consumidor for horo-sazonal 

verde terá uma contratação de demanda única. 

 

 2° Etapa – Enquadramento tarifário 

 

Com base nessas informações, é necessário conhecer a Resolução tarifária 

vigente para estas contas de energia. Essa informação é encontrada na própria conta 

de energia e após ser verificado é necessário recorrer a Resolução disponível no site 

da ANEEL (ANEEL, 2014).  

 

 3° Etapa – Cálculo da média de demandas máximas registradas 
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Pressuposto conhecida as etapas 1 e 2 e de posse dos valores referentes a cada 

um dos parâmetros, calcula-se a média aritmética dos valores de máxima demanda 

registrados nos doze meses do ano 2013 com o propósito de  apresentar o melhor 

valor a se contratar diante das demandas registradas. Assim, é possível verificar se o 

valor contratado, que está discriminado na conta, representa a melhor contratação ou 

se serão necessários reajustes. A Tabela 3.1 está representada as demandas mensais 

registradas durante o no de 2013 da Soluções Usiminas, também são apresentados os 

valores de demanda média  e o valor contratado. 

 

Tabela 3.1 – Demanda máxima registrada e  média 

 

 

 4° Etapa – Simulação de contratação de energia no ACR 

 

Como continuação dessa verificação é desenvolvida uma planinha de cálculo 

para efetuar uma simulação dos ambientes possíveis para contratação da unidade. 

Foram analisados os tipos de contratação para os consumidores do A4. Para os 

cálculos e os respectivos resultados, em um primeiro momento foi inserida a situação 

atual do consumidor, de modo a traçar o perfil de utilização de energia elétrica da 

instalação em estudo. Os valores de energia para HP e HFP foram retirados da 

Resolução já citada em anexo. 

Para compor essa planilha é utilizada uma média dos valores de consumo 

amostrados da unidade, que mais se aproximam da realidade do consumidor. A 

Tabela 3.2 representa os valores para a unidade de Campo Limpo Paulista.  
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Tabela 3.2 – Consumo registrado e  média 

 

 

 5° Etapa –Riscos envolvidos a contratação de energia no ACL 

 

Nesse contexto de risco é preciso prever vários tipos de consumidores levando 

em consideração fatores que contribuem para variar o preço da energia no mercado. 

Como os valores para o mercado regulado são publicados em Resolução e não há 

possibilidade de negociação, apesar de que na composição desses preços são 

considerados riscos, a análise é feita para compor o preço de energia incentivada no 

ACL. Diante ameaça de perdas de geração de eletricidade causada pela hidrografia e 

as condições climáticas adversas no país, o preço da energia é afetado (Castro, 2004).  

Além disso, existem os riscos de preço de combustíveis que são utilizados em 

termoelétricas quando os geradores não conseguem suprir a demanda de energia no 

mercado. Os recursos utilizados apresentam alta volatilidade dos preços e isso 

impacta diretamente o preço da produção de eletricidade o país (Castro, 2004).  

É importante levar em consideração o risco político e regulatório que tem 

grande efeito a precificação do ativo, pois mudança nas leis, na regulação pelo 

governo ou pelo agente regulador causaria substantivo impacto ao mercado (Castro, 

2004).  

Outro risco que está em alta no mercado nesse momento é o risco da 

contraparte que corresponde à ameaça de perdas no sistema elétrico causados pela 
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inadimplência seja no pagamento, seja na entrega da energia pela contraparte como 

resultado da insolvência (Castro, 2004).  

Levando em consideração que todos esses riscos hoje se encontram envolvidos 

no mercado de energia e que não devem ser descartados quando se pretende migrar 

nesse mercado, traçar o perfil de um consumidor conservador, um consumidor 

moderado e outro agressivo são importantes para prever a melhor situação nesse 

mercado. 

Um consumidor considerado conservador é aquele que contrata toda a energia 

que pretende utilizar a médio ou longo prazo e, caso apresente sobras utiliza o 

mercado spot para liquidar ao PLD. Se o consumidor for considerado moderado, faz-

se a contratação de 50% da energia que pretende utilizar no médio ou longo prazo e 

os outros 50% no mercado spot a PDL. O outro consumidor considerado é o agressivo 

que prefere contratar toda a energia do incentivada a PLD no mercado spot. Esse tipo 

de consumidor assume todos os riscos envolvidos e está suscetível a variações 

bruscas no mercado. No contexto atual, esse tipo de prática não é recomendado, pois 

o mercado de energia se apresenta com altas oscilações de valores.  

A Figura 3.2 apresenta os resultados de uma análise de risco para contratação 

de energia incentivada, considerando os preços praticados pelo mercado no período 

de 2004 a 2010, retirados da plataforma BRIX apresentados em Anexo 2 (BRIX, 

2014). 
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Máximo:R$155/MWh 
Média: R$155/MWh 

Mínimo:R$155/MWh 

 

 

Máximo:R$175/MWh 
Média: R$137/MWh 

Mínimo:R$117/MWh 

 

 

Máximo:R$195/MWh 
Média: R$118/MWh 

Mínimo:R$179/MWh

Figura 3.2 – Análise de riscos para contratação de energia incentivada , período 2004 a 2010 

A partir dessa análise é necessário conhecer quais os tributos são cobrados 

direta e indiretamente no ACR e ACL.  

3.4.1 Tarifação ACR X ACL 

Em primeiro lugar é necessário definir a composição tarifária aplicada ao 

consumidor cativo, que é de modo simplificado a Tarifa de Energia (TE) e a Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição – TUSD. A TE é formada principalmente pelo custo de 

aquisição de energia elétrica e os percentuais de perdas da Rede Básica do SIN. A 

TUSD é a tarifa paga por todos os consumidores ligados à rede das distribuidoras 

(Pimentel, 2007). 

Pode-se concluir que todo o consumidor ligado ao sistema elétrico através de 

uma distribuidora, além dos encargos setoriais, está sujeito ao pagamento de uma 

parcela pelo uso da rede tanto no ACR quanto no ACL.  

O consumidor livre paga de modo diferenciado apenas o preço da energia 

adquirida. No entanto, na prática existem outras diferenças em função da forma de 
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cobrança ou do critério de tarifação. O ESS é pago pelo cliente livre mensalmente no 

momento da liquidação da CCEE (Jannuzzi, 2007).  

Já para o cliente cativo a cobrança do ESS e remunerações adicionais pagas a 

distribuidora pelas despesas de períodos passados pagam na CCEE são cobradas nas 

tarifas de energia que são reajustas todos os anos (Jannuzzi, 2007). 

É importante mencionar que no ACR a estrutura tarifária reflete tarifas 

diferenciadas no HP e HFP.  No ACL essa diferenciação não acontece, e normalmente o 

valor pago de energia feito por contratos é o mesmo durante anos. Portanto, uma 

comparação mais precisa deve ser feita caso a caso, e como as demandas variam 

durante o ano a análise deve ser feita por igual período, termos de custos de energia e 

não exatamente em termo de tarifas (Jannuzzi ,2007).  

A Figura 3.2 ilustra as despesas incluídas na TE do consumidor cativo que tem 

correspondência na conta de energia paga pelo consumidor livre. 

 

 

Figura 3.3 – Comparativo estrutura TE e o equivalente no ACL (2014)  

 

É importante entender que descontos nas tarifas de TUSD são dados aos 

consumidores do ambiente livre que comprar energia de fontes incentivadas como 

forma de promover o desenvolvimento de fontes alternativas de energia e tornar essa 

energia competitiva. Essa tarifação se divide em duas partes. A primeira parte 
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corresponde a Tarifa de energia que cobra os serviços referentes ao uso da energia e 

não apresenta descontos. A outra parte se refere à tarifa FIO que cobra o uso da fiação 

de energia elétrica e desse valor é dado o desconto (CCEE, 2014). 

O valor do desconto pode ser de 50, 80 ou 100%. Agentes vendedores têm 

direito ao desconto e esses, repassam o desconto para os agentes compradores. A 

ANEEL concede o desconto para o gerador, esse repassa o desconto para seus 

compradores, o ONS aplica o desconto e a CCEE que calcula o valor e divulga para os 

agentes (CCEE, 2014). 

Esse desconto é concedido as Pequenas Centrais Hidrelétricas, fontes solares, 

fontes eólicas, biomassa e co geração qualificada com potência menor que 30 MW. 

Além dessas, usinas de biomassa provenientes de resíduos sólidos urbanos e/ou de 

biogás de aterro sanitário também recebem o desconto. Biodigestores de resíduos 

vegetais ou animais e de lodo de estações de tratamento de esgoto têm esse desconto 

(CCEE, 2014). 

O valor desses descontos é calculado individualmente, dependendo de cada 

caso. Há uma poluição no desconto repassado aos consumidores, pois os geradores 

perdem o desconto caso viole o limite de potência injetada nos sistemas de 

transmissão e distribuição, caso comprem energia convencional em montante 

superior a 49% de sua garantia física e caso tenha insuficiência de lastro, ou seja, o 

gerador venda mais energia que possui (CCEE, 2014). 

Assim, o desconto considerado nesse estudo é de 50%, ou seja, o menor 

desconto que é concedido pela compra de energia incentiva.  

3.5 Cálculos para unidade de estudo de caso 

Considerando a metodologia apresentada nesse capítulo a Tabela 3.3 

representa o perfil de carga do consumidor da unidade de Campo Limpo Paulista.  
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Tabela 3.3 – Carga de Campo Limpo Paulista 

 

 

A Tabela 3.4 representa os valores de energia vigentes em 2013 retirados da 

Resolução em Anexo 1 para o consumidor cativo na posição contratada horosazonal 

Verde e também são representados os valores para o ambiente horosazonal azul.   

 

Tabela 3.4 – Valores de energia demanda e encargos ACR  

 

 

Nas Tabelas 3.3, 3.4 e 3.5 estão representados os valores para contratação no 

ACL incentivado que também se divide em verde e azul e os valores utilizados de 

contratação de energia são os valores calculados, de acordo com os riscos, para cada 

perfil de consumidor.  
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Tabela 3.5 – Valores de energia demanda e encargos ACL – Consumidor Conservador 

 

 

Tabela 3.6 – Valores de energia demanda e encargos ACL – Consumidor Moderado 

 

 

Tabela 3.7 – Valores de energia demanda e encargos ACL – Consumidor Agressivo 
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Em virtude dos valores expostos nas Tabelas 3.5, 3.6 e 3.7, a Tabela 3.8 resume 

o valor em R$/MWh da energia contratada em cada modalidade de contratação 

levando em consideração o perfil do consumidor.  

 

Tabela 3.8 – Custos modalidades ACR X modalidades ACL 

 

 

A partir desses cálculos, é possível perceber que independente do tipo de 

consumidor o melhor ambiente de contratação para a unidade de Campo Limpo 

Paulista é o ACL verde com contratação de energia incentivada. No Capítulo 4, uma 

análise dos melhores resultados é desenvolvida. 

3.6. Considerações Finais  

Nesse capítulo foram definidos as tarifações aplicadas nesse estudo e os 

descontos que são concedidos caso se contrate energia alternativa incentivada. Assim, 

as tabelas desse capítulo demonstram as comparações de contratação no ACR e ACL 

incentivada. No Capítulo 4 são analisados os resultados encontrados nessas tabelas, 

além de se propor melhorias para adequar a unidade de Campo Limpo Paulista na 

melhor modalidade de contratação 
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Capítulo 4 

Análise dos Resultados e Conclusões 

Neste capítulo são apresentadas as melhores indicações para que um 

consumidor potencialmente livre, nesse caso a unidade de Campo Limpo Paulista, 

possa iniciar um estado detalhado de migração. Conclusões e sugestões de 

continuidade para este estudo também são apresentadas.  

4.1 Informações de adequação sobre migrações no mercado de 
energia  

A partir do estudo desenvolvido nos Capítulos 3 e 4 é possível perceber que o 

Setor Elétrico Brasileiro tem sofrido fortes transformações, o que iniciou uma 

reestruturação nas formas de comercialização de energia elétrica e incentivou a livre 

competição no setor. Este trabalho busca apresentar a aplicação de uma metodologia 

que indique um início para se tomar a melhor decisão no setor de comercialização de 

energia elétrica, pelo qual um consumidor de alta tensão poderá migrar para o 

mercado livre de energia, bem como de retornar ao mercado regulado, se conveniente 

for.  

            A metodologia utilizada faz inferência ao ano de 2013, visto que a contratação 

de demanda é feita anualmente, apontando qual a melhor opção de mercado e 

mensurando a opção de migração. Os resultados encontrados indicam o ACL 

incentivado como a melhor opção para a unidade analisada.   

Os chamados consumidores potencialmente livres são clientes cativos, sujeitos 

à tarifa regulada, mas que possuem as características dos consumidores livres e ainda 

não exerceram seu direito de comprar energia no ACL. Com o fim do monopólio e o 

incentivo à competição nos segmentos de geração e comercialização de energia, 

grandes incertezas quanto aos preços de energia nos mercados regulados e livres 

obrigaram os consumidores de energia a desenvolver novas metodologias de 

avaliação de investimentos e novos parâmetros para determinação dos custos 

relacionados à energia elétrica em suas empresas (Vieira, 2005).  
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Neste trabalho aplica-se uma metodologia que vai auxiliar os tomadores de 

decisão no setor de comercialização de energia elétrica, pelo qual um consumidor 

poderá optar pelo mercado regulado ou livre, utilizando opções reais. 

É importante ressaltar que para o consumidor livre a energia é livremente 

negociada. O consumidor tem obrigação de comprovar 100% de contratação, após a 

medição do montante consumido. O valor de sua energia é resultante de sua opção 

individual de compra, que poderá incluir contratos de diferentes prazos e maior ou 

menor exposição ao PLD. Nesse mercado o consumidor é responsável por gerir 

incertezas e por seus erros e acertos na decisão de contratação. Assim, o consumidor 

livre toma para si a tarefa de gerir suas compras  de energia e os riscos associados 

(Pinto, 2007). 

Para uma decisão inicial, este estudo considera cada tipo de consumidor. 

Alguns fatores são levados em conta:  

     A importância de energia para seu processo produtivo; 

     O valor da energia quando comparado com os custos de seus insumos e 

com rentabilidade de seu negócio; 

     A compatibilidade do perfil de consumo com tarifas do cativo, 

elasticidade do consumo, capacidade de reduzir ou ampliar consumo (Pinto, 2007).  

Além desses, deve-se atender aos critérios estabelecidos em lei para ter o 

direito de escolher. 

    Conforme disposto na Resolução nº 247/2006 da ANEEL, consumidor 

especial é o consumidor responsável por unidade consumidora ou conjunto de 

unidades consumidoras do Grupo "A", integrante(s) do mesmo submercado no SIN, 

reunidas por comunhão de interesses de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou 

igual a 500 kW (ANEEL, 2014).  

O procedimento para qualquer migração deve ser precedido das seguintes 

providências:  

     Denunciar o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica dentro do 

prazo estipulado em contrato ou de acordo com a legislação no prazo de 180 dias que 

antecedem a data de rescisão contratual (ANEEL, 2014);  

     Adequar o sistema de medição conforme estabelecido nos 

procedimentos de comercialização (ANEEL, 2014); 
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     Buscar no mercado a melhor opção em Contrato(s) de Energia Elétrica 

incentivada (ANEEL, 2014);  

     Desenvolver as atividades de representação junto à CCEE, para a gestão 

do(s) Contrato(s) de Compra e Venda de Energia Elétrica. 

Uma vez que um consumidor livre especial tenha optado por migrar para o 

ACL, este poderá retornar ao ACR, desde que notifique a distribuidora a qual está 

conectado, com 180 dias de antecedência ou em menor prazo, a critério da 

distribuidora (ANEEL, 2014). 

4.2 Discussão dos resultados 

Com o dar o mínimo de objetivo de dar ao leitor uma visão prática sobre o 

mercado de energia brasileiro, de modo a subsídios para iniciar o desenvolvimento de 

um projeto de migração de unidades consumidoras, observa-se que esse mercado de 

energia vem se aperfeiçoando com o passar dos anos, mas ainda precisa de vários 

ajustes para garantir o fornecimento de energia no futuro e assim, garantir preços e 

tarifas justas para todos os tipos de consumidor. 

Para o consumidor cativo tomar a decisão de optar ou não pelo mercado livre 

de energia, é importante salientar a necessidade de realizar um estudo particular e 

detalhado. Este estudo deve contar como suporte de uma consultoria especializada, 

para que os riscos envolvidos no ACL sejam minimizados ou até mesmo 

administrados, garantindo um fornecimento de energia a preços competitivos.  

Diante das regras de comercialização de energia elétrica apresentada ao longo 

de todo o trabalho, pode-se sinalizar qual a melhor contratação de energia para a 

unidade da Soluções Usiminas. De acordo com o cálculo da média de demandas 

máxima registrada apresentada na metodologia, à demanda da unidade de Campo 

Limpo Paulista deve ser reduzida de 1.600,00 kW para 1.500,00 kW, pois 

considerando que o valor médio no ano de 2013 é de 1.479,83, qualquer eventual 

ultrapassagem no valor de demanda vai afetar minimamente os custos com energia 

elétrica, considerando que já haja uma redução de custo com essa diminuição. A 

Tabela 4.1 apresenta um esboço da economia desse consumidor, com a redução da 
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demanda contratada na modalidade atual e a melhor modalidade de contratação 

considerando as tarifas de energia elétrica. 

 

Tabela 4.1 – Custos com energia com demanda reduzida  

 

 

Considerado os valores e cálculos efetuados no Capítulo 3, com a redução da 

demanda, os custos com energia elétrica apresentaram mais uma diminuição. É 

importante ressaltar que diminuído a demanda os custos no ACR também foram 

reduzidos. Uma comparação desses valores é apresentada na Figura 4.1 para uma 

melhor visualização.  

 

 

 

Figura 4.1.a- Custos de energia / consumidor 
conservador  (2014) 

 

Figura 4.1.b – Custos de energia com 
redução de demanda / consumidor 
conservador (2014)

 

A unidade deve imediatamente migrar para ACL verde, contratando energia 

incentivada. A redução de custos com energia, levando em conta os riscos envolvidos 

e o perfil de consumo conservador é de 43% do valor anual atual. Isso representa R$ 

677.735,00. 

Já se for contratado energia por um consumidor com perfil moderado, 

apresentada na Figura 4.2, no pior caso, a redução é de 37% do valor anual. Isso 

representa em dinheiro R$ 581.738,00. 
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Figura 4.2.a- Custos de energia / consumidor 
moderado (2014) 

 

 

Figura 4.2.b – Custos de energia com 
redução de demanda / consumidor 
moderado (2014)

  

Se o consumidor é agressivo, não faz contratos de médio e logo prazo, apenas 

compra o que necessita no mercado spot, mesmo assim a redução no ACL verde é a 

maior possível. No pior caso, a redução com essa migração é de 31% em relação ao 

custo anual atual da unidade. Isso representa R$ 485.741,00. A Figura 4.3 representa 

os custos para esse consumidor. 

 

 

Figura 4.3.a – Custos de energia / 
consumidor agressivo (2014) 

 

Figura 4.3.b – Custos de energia com 
redução de demanda / consumidor 
agressivo (2014)

 

Caso a unidade decida por se manter no ACR é preciso fazer uma melhor 

verificação do consumo utilizado no HP e HFP. Caso se perceba que no HP os valores 

estão altos é necessário migrar para o ACR azul. Os Encargos Setoriais HP da 

modalidade verde apresentam preços muito altos. Para a unidade de Campo Limpo 

Paulista a redução anual para a modalidade azul no mesmo ambiente representa uma 

redução de 2% ao ano, R$ 33.249,00 do total gasto atualmente. O valor dos encargos 
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setoriais no HP está representado na Figura 4.4 para melhor visualização desses 

valores.  

 

Figura 4.4 – TUSD HP 

 

É importante ter em mente que caso o consumidor migre para o ACR azul, a 

demanda contratada é separada em HP e HFP e se a demanda no HP for um valor 

muito alto, isso impacta significativamente nos resultados dessa modalidade. Então é 

preciso calcular os valores para verificar se essa modalidade é a melhor dentro do 

ACR. Os valores de demanda no ACR são apresentados na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 – Valores de demanda no ACR (2014) 

 

É perceptível que caso o consumidor decida migrar para o ACL a redução na 

modalidade azul também é significativa, mas no caso da unidade de Campo Limpo 

Paulista a melhor contratação é na modalidade verde. A mesma análise feita para o 



 
 

53 
 

ACR verde e azul é válida para o ACL verde e azul. É necessário verificar demanda e 

consumo sempre e assim, pode-se decidir qual é a melhor forma de contratação.  

4.3 Conclusões 

A partir desse estudo pode-se perceber que o mercado de energia brasileiro se 

modifica e é influenciado pela mudança da gestão das empresas, de pública para 

privada ou vice-versa, e pela inserção da regulamentação que vise a promover a 

eficiência das companhias naqueles segmentos onde o mercado é regulado.  

Uma análise sobre a comercialização da energia elétrica, sujeita às incertezas 

do setor, que combina as teorias matemáticas e econômicas deve ser feita para obter 

uma representação realista do sistema. Este estudo oferece ao agente um auxílio, 

procurando uma melhor interpretação para seus efeitos, suas vantagens e 

desvantagens referentes às mudanças estruturais e regulamentares do Setor Elétrico 

do Brasil.  

Assim, a partir do estudo desenvolvido neste trabalho, pode-se concluir qual a 

economia dos custos com energia são mais adequadas para a unidade, pois apresenta 

condições que permitem avaliar o problema tanto sob a ótica da adequabilidade de 

nova estrutura, quanto do ponto de vista das relações comerciais, o que é de 

fundamental importância para o entendimento do processo. 

4.4 Considerações Finais 

Energia é tema estratégico desde a década de 1970/80, inserida no conceito de 

desenvolvimento sustentável e uso mais eficiente dos recursos naturais do planeta. 

Em 2001, o risco de ter problemas no abastecimento de energia elétrica levou o 

Governo Brasileiro a inserir medidas adequadas levando a população a reduzir o 

consumo de energia elétrica, adequando-o à capacidade de geração disponível na 

época. Houve então, uma racionalização do consumo para evitar conseqüências mais 

danosas no futuro (Silveira, 2010). 

Hoje, 2014, existem causas principais pelas quais se tem dificuldades de 

abastecimento. O presente trabalho se encaixa exatamente no contexto atual e poderá 
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ser sempre consultado como auxílio para um agente a fim de verificar o melhor 

ambiente de contratação de energia para unidades específicas. Diante de um mercado 

de energia instável deve-se simular as melhores situações de contratação de energia 

atual e prever situações futuras. 

4.5 Sugestões para trabalhos futuros 

Para continuação deste trabalho é sugerido um estudo detalhado sobre as 

adequações necessárias no sistema de energia elétrica, de acordo com as regras das 

concessionárias, para que os consumidores possam migrar para o ACL. Os custos para 

essa adequação também devem ser estimadas e incluídas as contas desse mercado 

para que seja possível visualizar os custos totais dessa migração. 

Também é necessário um estudo sobre as principais fontes de energia 

incentiva para geração de energia elétrica, como PCH, solar, eólica, biomassa e 

fotovoltaica.  A viabilidade desse tipo de projeto, as formas de investimento e a 

melhor forma de implantação para que as unidades se tornem auto-produtoras de 

energia, não sendo necessário contratar energia nos ambientes regulado ou livre.  
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