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Resumo 

 O Setor elétrico no Brasil vem sofrendo muitas transformações no decorrer 

dos últimos anos. Essas transformações vem gerando impactos diversos nos 

agentes que participam do mercado de energia. Diante disso a contratação de 

energia elétrica no Brasil é um tema de grande relevância que dentre inúmeros 

fatores pode contribuir para o desenvolvimento do nosso país, uma vez que a 

contratação mais adequada de energia elétrica pelos agentes que participam 

do mercado de energia elétrica pode aferir competitividade para todos os 

setores da nossa economia. Este trabalho descreve as evoluções do mercado 

de energia no Brasil bem como os ambientes de contratação de energia 

elétrica e como os agentes participam do mercado. Para ilustrar as opções de 

compra de energia feitas pelo mercado de energia elétrica atualmente, foi 

mostrado neste trabalho um estudo de caso onde foi simulado o ambiente de 

contratação cativo e o ambiente de contratação livre e mostrado a diferença 

de custos entre ambos.  

 

Palavras-chave: Monografia. Consumidor cativo. Consumidor livre. 
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Abstract 

The electricity sector in Brazil has undergone many transformations over the 

last years. These transformations has generated many impacts on the agents who 

participate in the energy market. Thus, the hiring of electricity in Brazil is a highly 

relevant topic that among many factors may contribute to the development of our 

country, as the most appropriate procurement of electricity by the agents that 

participate in the electricity market can assess competitiveness for all sectors of our 

economy. This work describes the evolution of the energy market in Brazil and the 

electric power contracting environments and how the agents participating in the 

market. To illustrate the power purchase choices made by the electricity market 

currently has been shown in this paper a case study where the captive was simulated 

contracting environment and the free market and shown the cost difference between 

the two. 

 

Keywords: Monograph. Captive consumer. Free consumer.  
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Capítulo 1 – Introdução 

 

1.1 Motivação 

O tema proposto é muito atual e dinâmico, pois as tarifas, regras e legislação 

que regem à contratação de energia elétrica no Brasil têm sido alteradas 

constantemente devido a movimentação de mercado, novas definições de políticas 

energéticas, dentre outras. Como exemplo, pode-se citar a lei 12.783, fruto da recente 

Medida Provisória nº 579/2012 que reduziu as tarifas de energia elétrica para os seus 

consumidores de energia e alterou significativamente a contração de boa parte dos 

geradores de energia.  

Depois de um longo período de monopólio estatal, no qual o setor elétrico era 

constituído por empresas “verticalizadas”, ou seja, uma mesma empresa era 

responsável pela geração, transmissão, distribuição e comercialização da energia 

elétrica, o mercado de energia elétrica passou por profundas mudanças estruturais e 

em sua forma de operação com o objetivo principal de aumentar a eficiência. 

Essa reestruturação foi viabilizada pela descoberta de que a eletricidade 

poderia ser comercializada em separado de seu transporte, possibilitando a 

introdução da competição na produção [1]. 

A matriz de energia elétrica brasileira predominantemente hidroelétrica, vem 

mudando nos últimos anos uma vez que a implantação de novas fontes hidráulicas de 

grande porte vem sendo desacelerado principalmente devido a restrições ambientais. 

Com isso, outras fontes de energia ganham destaque na participação da matriz como 

as provenientes de petróleo, gás, biomassa, eólica e solar. De acordo com o Instituto 

de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM, O Ministério de Minas e Energia - MME, 

discutiu, na Rio+20, o cenário brasileiro frente à produção de energia e a 

sustentabilidade. O evento apresentou uma série de dados sobre a produção 

energética brasileira, a qual representa 13% de toda energia renovável do mundo.  Foi 

apresentada a matriz energética brasileira, que está mostrada na figura 1.1. 
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Figura 1.1 – Matriz elétrica brasileira ano 2012 

 

  O MME aponta que nos próximos anos haverá investimentos, especialmente na 

região nordeste do país para a produção de energia eólica e solar.  Entretanto, os 

dados quanto à produção e potencial de energia eólica e solar estão defasados e a 

intenção do ministério é de produzir novo estudo até 2015. Outro tema é a questão da 

produção energética na Amazônia, de alto potencial hidrelétrico, e em relação a Belo 

Monte foi mostrada a modificação do projeto, que consiste na diminuição do local e 

da área alagada para a construção da barragem, com o objetivo de reduzir o impacto 

causado às populações indígenas que moram na região. Devido à crescente demanda 

por energia elétrica em diversos setores da sociedade, somado ao desenvolvimento 

tecnológico com desenvolvimento industrial, são hoje os fatores que incentivam o 

governo e empresários a buscarem alternativas para tentar alterar a matriz energética 

brasileira [1]. 

  O governo federal vem incentivando a compra de energia elétrica de novas 

fontes de energia através de incentivos fiscais e descontos subsidiados nas tarifas de 

energia elétrica, a fim de a longo prazo mudar a matriz energética brasileira. Neste 

trabalho vamos comparar a situação de um cliente cativo que opta por buscar esses 

incentivos e se tornar um cliente livre comprando energia de fontes renováveis.    
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1.2 Objetivos do trabalho 

  A proposta desse trabalho é descrever as mudanças ocorridas no setor elétrico 

para que a comercialização da energia elétrica pudesse ser inserida e apresentar os 

ambientes de contratação de energia elétrica mostrando como os consumidores, 

comercializadores e geradores participam do mercado dessa energia.  

  Este trabalho visa também consolidar essas informações em um documento 

único que permitirá o entendimento claro sobre o assunto. A aplicação pratica deste 

documento poderá ser como material base para cursos sobre o tema e até mesmo 

para profissionais que estão iniciando seus trabalhos nessa área.  

 

1.3 Metodologia 

  Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho foi estabelecida a seguinte 

metodologia. Inicialmente foi realizado uma ampla pesquisa bibliográfica para a 

elaboração da síntese sobre o tema proposto bem como da análise das legislações 

vigentes que regem o mercado de energia elétrica no brasil. Com o objetivo de ilustrar 

como funciona o mercado é apresentado um estudo de caso onde são comparadas 

as opções de compra no mercado cativo, chegando a um preço otimizado.  

 

1.4 Organização do trabalho 

  Este trabalho está organizado em cinco capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. 

   No Capítulo 2, apresenta-se uma evolução sobre o mercado de energia elétrica 

brasileiro.  

  No Capítulo 3, são apresentadas as novas instituições e a estrutura do novo 

modelo.  

  No Capítulo 4, são apresentadas os ambientes de contratação de energia 

elétrica e informações técnicas relevantes sobre o mercado de energia elétrica. 

  No Capítulo 5, são apresentadas os estudos de caso, onde é analisada a 

viabilidade de migração no mercado de energia elétrica. 
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  No Capítulo 6, são relatadas as conclusões sobre o estudo e propostas para 

serem desenvolvidas no futuro. 
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Capítulo 2– Evolução do Mercado de Energia Elétrica no Brasil 

 

2.1 Introdução 

Este capítulo apresenta um breve histórico das mudanças ocorridas no Setor 

Elétrico Brasileiro - SEB a partir de 1950 até hoje.  Na figura 2.1 a evolução do 

mercado de energia elétrica no Brasil está ilustrado por meio de uma linha do tempo. 

 

2.2 Antigo Modelo SEB até 1995 

   Na década de 50, o acelerado desenvolvimento do parque industrial brasileiro, 

segmentado, em empresas privadas de atuação local, incapazes ou desinteressadas 

em mobilizar recursos necessários à expansão da oferta de energia elétrica seja pela 

limitação da poupança privada nacional, seja pela menor atratividade dos 

investimentos de mais longo prazo de retorno, o setor elétrico passou a exibir 

acentuada redução de qualidade de seus serviços, com frequentes e crescentes 

interrupções e cortes de energia. 

A crise energética agravou-se, obrigando o governo a adotar medidas de 

racionamento e a pensar em planejamento. Assim, o governo passou a intervir 

diretamente no setor elétrico, elaborando o primeiro Plano Nacional de Eletrificação e 

propôs a criação da Eletrobrás, empresa estatal de âmbito nacional, para coordenar 

as atividades de planejamento, financiamento e execução da política da energia 

elétrica no Brasil. Em 1957, cria a Central Elétrica de Furnas. Em 1960 foi criado o 

Ministério de Minas e Energia. Em 1968 cria a Eletrosul e em 1972 a Eletronorte. Em 

1973 é assinado o Tratado de Itaipu, entre Brasil e Argentina, para a construção da 

Usina de Itaipu. 
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  Interessante observar que essa notável transformação ocorreu sem qualquer 

alteração da moldura institucional do setor ou mudanças expressivas na legislação 

que o regulamentava. 

  A partir da década de 80, o progressivo esgotamento do modelo de 

desenvolvimento nacional calcado na ação do Estado, traduzido pela redução da 

atividade econômica, em paralelo a um reordenamento da economia mundial, teve 

reflexos no setor elétrico. O quadro do setor revelou escassez de recursos próprios, 

reduzidas possibilidades de acesso às fontes de financiamento, comprometimento das 

receitas e crescente questionamento social, além do preocupante imobilismo na 

implementação de soluções para seus problemas. 

  Em 1987 houve uma tentativa, através do REVISE, de se reestruturar o setor 

através de suas próprias empresas, porém não se obteve sucesso devido à falta de 

consenso entre as empresas estaduais, regionais e a própria Eletrobrás. A partir de 

1995, o governo federal inicia o projeto de reforma do SEB, denominado RESEB, 

realizado através da consultora Coopers & Lybrands. 

  O antigo SEB até o ano de 1995 possuía as seguintes características: 

O financiamento era através de recursos públicos de empresas verticalizadas essas 

empresas eram predominantemente estatais. Existiam monopólios, pois a competição 

era inexistente, os consumidores eram cativos e as tarifas reguladas em todos os 

segmentos, assim o mercado era regulado e o planejamento Determinativo era feito 

pelo Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS) que 

contratava 100% do mercado; as sobras e os déficits do balanço energético eram 

rateados entre compradores. 
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Figura 2.1 – Linha do tempo (Evolução do mercado de energia no Brasil) 
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2.3 Modelo de Livre Mercado de 1995 até 2003 

  A reestruturação do setor elétrico iniciou-se com a promulgação da Lei 8987/95, 

conhecida como a Lei de Concessões de Serviços Públicos, e da Lei Setorial 9047/95, 

conforme pode-se observar na linha do tempo na figura 2.1, quando foram 

estabelecidos os fundamentos básicos do novo modelo e iniciada a sua abertura à 

participação dos capitais privados. Estas leis introduziram profundas e importantes 

alterações, em especial quanto: à licitação dos novos empreendimentos de geração; 

à criação da figura do produtor independente de energia; ao livre acesso aos sistemas 

de transmissão e distribuição; e a liberdade para os grandes consumidores 

escolherem seus fornecedores de energia elétrica. 

  Ainda em 1995, o Decreto 1.717 estabeleceu as condições e possibilitou a 

prorrogação e reagrupamento das concessões de serviços públicos e a aprovação 

dos Planos de conclusão das obras paralisadas em 22 empreendimentos de geração 

elétrica, equivalentes a 10.000 MW de potência.  

  Em 1996, o Decreto 2003 regulamentou as condições para a atuação dos 

produtores independentes e dos autoprodutores. Também em 1996 foi instituída a 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, pela Lei 9.427, com a finalidade de 

regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica no país. 

  No ano de 1998 temos a Publicação da Lei nº 9.648, do dia 26 de maio, que cria 

o Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) e o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS), além da figura do consumidor especial. Entre outros pontos, também 

dá competência à Aneel para autorizar a compra e venda de energia por agente 

comercializador.  

  Sai o Decreto nº 2.655, do dia 2 de julho, que regulamenta a Lei nº 9.648/98 e 

define regras para o MAE e o ONS. 

  No ano de 1999, no dia 1º de outubro, Aneel publica Resolução nº 281, que 

estabeleceu condições gerais para contratação do acesso ao sistemas de transmissão 

e distribuição. No dia 22 de outubro, a Carbocloro, de São Paulo, fecha primeiro 
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contrato entre um comercializador e um consumidor livre, tendo como fornecedor a 

Copel. A assinatura do contrato teve a interveniência da Tradener, do Paraná. 

  Aneel intervém no MAE, no dia 20 de abril de 2001 e o governo publica no dia 

15 de maio a Medida Provisória nº 2.147, que criou e instalou a Câmara de Gestão da 

Crise de Energia Elétrica e estabeleceu diretrizes para programas de enfrentamento 

da crise de energia elétrica. 

  Dia 1º de junho o preço spot atinge o valor máximo de R$ 684,00/MWh, 

permanecendo até o dia 21 de setembro nos submercados SE/CO e NE. No primeiro 

submercados, o preço permaneceu elevado até o dia 25 de janeiro de 2002; e no 

outro, até o dia 28 de fevereiro. 

  Sai Lei nº 10.438, do dia 26 de abril de 2002, que estende o desconto mínimo de 

50% na Tarifa de uso do sistema de distribuição - TUSD ou na tarifa de uso no sistema 

de transmissão - TUST a usinas eólicas, a biomassa ou de cogeração qualificada, 

competência entre 1 MW e 30 MW. 

  Publicação do Decreto nº 4.562, de 31 de dezembro, que determina a abertura 

dos contratos de fornecimento de consumidores do grupo A. 

  Publicada, no dia 1º de março, resolução nº 102, que instituiu a Convenção do 

MAE. 

  Publicada Medida Provisória 14/01, convertida na Lei nº 10.438/02, que firmou o 

Acordo Geral do Setor Elétrico. 

  Acontece, no dia 30 de dezembro, o primeiro ciclo de contabilização e liquidação 

do MAE, cobrindo o período setembro de 2000 a setembro de 2003. O valor 

contabilizado chegou a R$ 2,9 bilhões; a liquidação condicionada ficou em R$ 1,4 

bilhão; o valor liquidado foi de 856,2 milhões (57,54%); e a inadimplência chegou a 

R$ 631,9 milhões (42,46%). 

  No dia 3 de julho de 2003, ocorreu o segundo ciclo de contabilização e liquidação 

do MAE, que movimentou um valor contabilizado de R$ 2,5 bilhões; uma liquidação 

condicionada de R$ 1,2 bilhão; um valor liquidado de R$ 1 bilhão (88,40%); e 

inadimplência de R$ 141 milhões (11,60%). 
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  Publicada Lei nº 10.762, do dia 11 de novembro de 2003, estendendo o desconto 

na TUSD e TUST e a comercialização de energia incentivada a projetos hidrelétricos 

com potência igual ou inferior a 1 MW. 

2.4 A partir de 2004 – O novo modelo setorial 

  Lei nº 10.847, do dia 15 de março de 2004, criando a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE). 

  Publicada Lei nº 10.848, do dia 15 de março de 2004, que, além de estabelecer 

o novo modelo setorial, cria os ambientes de contratação regulado e livre, a Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) - extinguindo o MAE - e o Comitê de 

Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). 

  No dia 30 de julho, é publicado o Decreto nº 5.163, que regulamenta a Lei nº 

10.848, de 2004, e a comercialização de energia elétrica. 

  Aneel aprova alteração da resolução 77/2004, que assegura a isenção do 

pagamento de tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão para 

empreendimentos de geração eólica, de biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, 

solar ou cogeração qualificada, com potência inferior a 30 MW. 

  No dia 21 de dezembro de 2006, a Aneel publica a Resolução nº 247, sobre 

comercialização de energia elétrica de fontes incentivadas, com carga superior a 500 

kW. 

  Publicação, no dia 15 de junho de 2007, da Lei nº 11.488, que estendeu o 

desconto na TUSD e TUST e a comercialização com consumidores especiais a 

empreendimentos com potência injetada até 30 MW. 

  Aneel homologa os primeiros contratos entre uma comercializadora e 

consumidores de fontes incentivadas no ano de 2008. Os negócios, que 

ultrapassaram os R$ 16 milhões, envolveram a Electra Energy e as empresas 

Mangotex, Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos e Meicol Distribuidora de Aços. 

  Aneel trabalha na regulamentação de nova metodologia de cálculo das garantias 

financeiras no mercado de curto prazo e das condições para contratação de energia 

elétrica por consumidores livres, especiais e potencialmente livres. 
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2.4.1 Características do Novo Modelo. 

  Neste novo modelo do setor elétrico passou a ser financiado através de recursos 

públicos e privados, as empresas foram divididas por atividade: geração, transmissão, 

distribuição, comercialização, importação e exportação. Passou a existir a convivência 

entre empresas estatais e privadas com competição na geração e comercialização. 

No ambiente regulado passou a ter leilão e licitação pela menor tarifa o que gerou 

convivência entre mercados livre e regulado. O planejamento passou a ser feito pela 

EPE. A contratação passou a ser 100% do mercado mais reserva. As sobras e os 

déficits do balanço energético liquidados na CCEE com o Mecanismo de 

Compensação de Sobras e Déficits (MCSD) para as distribuidoras. 
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Capítulo 3 

Estrutura do atual modelo 

3.1  Introdução 

  O governo brasileiro, através de leis aprovadas em 2004, estabeleceu as 

diretrizes para o funcionamento do atual modelo do SEB, dando alguns importantes 

passos no sentido de tornar menos vulnerável o setor elétrico nacional. 

  Os objetivos da criação do novo modelo, segundo o MME, são assegurar a 

eficiência na operação e prestação do serviço aos consumidores, garantir a 

modicidade tarifária e criar um ambiente regulatório estável que seja estímulo à 

concorrência, mostrando-se atrativo ao ingresso de novos investimentos privados no 

setor e que mantenha orientação para as funções de planejamento setorial de longo, 

médio e curto prazos. 

3.2  Estrutura e novas instituições 

 

  Este novo modelo regulatório, definiu a criação de três novas instituições, de 

onde nasceu a EPE, que retomou o planejamento do setor no longo prazo; o CMSE, 

responsável por avaliar permanentemente a segurança do suprimento de energia 

elétrica do país; e a CCEE, com a atribuição de organizar as atividades de 

comercialização de energia no país. 

  Outras alterações importantes incluíram a definição do exercício do poder 

concedente ao MME e a ampliação da autonomia do ONS, entidade de direito privado 

sem fins lucrativos, responsável por coordenar e controlar a operação das instalações 

de geração e de transmissão do Sistema Interligado Nacional - SIN, objetivando 

otimizar a geração conjunta do sistema hidrotérmico, visando à segurança energética 

e à minimização dos custos da energia elétrica para os consumidores. 
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  A atuação da ANEEL, agência reguladora independente, foi priorizada nos seus 

diversos papéis, em especial os de regulação, de fiscalização e do estabelecimento 

das tarifas, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos agentes e 

proteger os consumidores quanto aos custos da energia fornecida. 

  Destaca-se também, a importância do Conselho Nacional de Políticas 

Energéticas -CNPE, conselho interministerial consultivo da presidência da república, 

que tem como principais atribuições a definição de diretrizes e a aprovação das 

políticas energéticas formuladas e propostas pelo MME. 

  A atual estrutura de funcionamento do setor elétrico foi concebida sob um ideal 

de equilíbrio institucional entre agentes de governo, agentes públicos e privados, 

como pode ser visto na figura 3.1. 

3.3  Considerações finais 

 

  No SEB, existem agentes de governo responsáveis pela política energética do 

setor, sua regulação, operação centralizada e comércio de energia. Efetivamente, os 

agentes diretamente ligados à produção e transporte de energia elétrica são os de 

geração, transmissão e distribuição. 

  As atividades de governo são exercidas pelo CNPE, MME e CMSE. As 

atividades regulatórias e de fiscalização são exercidas pela ANEEL. As atividades de 

planejamento, operação e contabilização são exercidas por empresas públicas ou de 

direito privado sem fins lucrativos, como a EPE, ONS e CCEE. As atividades 

permitidas e reguladas são exercidas pelos demais agentes do setor: geradores, 

transmissores, distribuidores e comercializadores. 
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Figura 3.1 - Instituições do atual modelo setorial energético brasileiro  
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Capítulo 4 

Ambientes de contratação de energia elétrica 

4.1 – Introdução 

 

O presente capítulo aborda os dois tipos de ambientes de contratação (ACR e 

ACL), os principais agentes do setor elétrico e a forma como eles participam do 

mercado. Antes são apresentado alguns conceitos de grande relevância. 

 

4.2 – Contratação de energia elétrica (consumidores) 

 

Os sistemas de distribuição são classificados de acordo com o nível de tensão 

de conexão dos consumidores em dois grandes grupos tarifários, A e B, conforme 

mostrada a seguir [2]. 

 

• Grupo A  

 A1 – Tensão igual a 230kV 

 A2 – Tensão entre 88 e 138kV 

 A3 – Tensão igual a 69kV 

 A3a – Tensão entre 30 e 44kV 

 A4 – Tensão entre 2,3 e 25kV  

 As – Sistema subterrâneo  
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• Grupo B  

 B1 - Classe residencial e subclasse residencial baixa renda,  

 B2 - Classe rural, abrangendo diversas subclasses, como agropecuária, 

cooperativa de eletrificação rural, indústria rural e serviço público de 

irrigação rural; 

 B3 - Outras classes: industrial, comercial, serviços e outras atividades, 

poder, público, serviço público e consumo próprio;  

 B4 - Classe iluminação pública.  

 

  Os sistemas de distribuição também são classificados pelo nível de tensão das 

suas redes, sendo caracterizados como Baixa Tensão (BT), Média Tensão (MT) e      

Alta Tensão (AT), conforme é apresentado no quadro 4.1 [3]. 

 

Quadro 4.1 – Classificação das redes de distribuição [3] 

 

 

As redes de distribuição são de grande relevância neste trabalho, pois são 

nelas, que é realizada a análise do impacto dos geradores. Por meio do quadro 4.2, 

pode-se verificar a quantidade de geradores conectados nas redes de distribuição em 

2007. É verificado que existe uma grande quantidade de pequenos geradores 

conectados nos grupos A3, A3a e A4. 
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Quadro 4.2 – Geradores conectados no ambiente de distribuição em 2007 [4] 

 

 

 

4.3 – Ambiente de Contratação Regulada (ACR) 

 

O Ambiente de Contratação Regulada - ACR é o segmento do mercado no qual 

se realizam as operações de compra e venda de energia elétrica entre agentes 

vendedores e agentes de distribuição, precedidas de licitação, ressalvados os casos 

previstos em lei, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos 

[11]. 

Participam do ACR os agentes vendedores e agentes de distribuição de energia 

elétrica. Nesse ambiente as tarifas praticadas são reguladas pela ANEEL, não 

havendo negociação entre o consumidor e o agente de distribuição [12]. 

Nesse novo modelo são organizados leilões pelo governo ou suas instituições 

representantes. O leilão é uma nova regra de contratação de energia das 

distribuidoras dentro de um ambiente regulado ACR. As distribuidoras de energia são 

obrigadas a participar desses leilões regulados de maneira a formar um pool. As 

geradoras habilitadas para participar dos leilões estão sujeitadas a um preço máximo 

inicial, denominado preço teto, e disputam a venda de energia ofertando a preços que 

devem ser decrescentes com as fases do leilão. As regras do leilão e os 

procedimentos para habilitação de empreendimentos não são uniformes e são 

especificadas com um período de antecedência à realização dos leilões. 

Os empreendimentos vencedores dos leilões são obrigados a firmar contratos, 

que tem períodos variando de acordo com o tipo de produto e fontes, com todas as 

distribuidoras pertencentes ao pool o que permite uma redução do risco de credito da 

geradora, já que esse mecanismo a obriga pulverizar suas fontes de receita. 
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A separação de leilões para venda de energia advinda de empreendimentos 

existentes e novos é uma forma de promover a modicidade tarifária ao sistema já que 

garante que os consumidores irão pagar preços menores pela energia suprida por 

empreendimentos já parcialmente amortizados, ao mesmo tempo em que incentiva a 

competição justa na geração, pois novos empreendimentos, com licença ambiental 

prévia, têm a oportunidade de competir com outros empreendimentos com condições 

semelhantes de financiamento e fluxo de caixa. 

Adicionalmente, do ponto de vista dos geradores, à possibilidade de venda de 

energia em leilões antecipadamente a construção da obra tende a causar redução 

significativa nos custos de financiamento, que pode se refletir em venda de energia a 

preços menores favorecendo a modicidade tarifária. Também a venda de energia 

antecipada ajuda a mitigar grande parte do risco de mercado dos empreendimentos 

já que eles tem a possibilidade de travar uma parcela de suas receitas se a decisão 

for por não ficar expostos aos preços futuros do mercado de energia. 

No novo modelo as indicações para formação desses leilões de energia são 

realizadas com base nas projeções do mercado consumidor das distribuidoras, 

realizadas por esses próprios agentes, e pelas análises da EPE.  A EPE é a 

responsável por definir as projeções de evolução de demanda do SIN e por eleger os 

empreendimentos formadores de cada leilão de maneira a atender a evolução da 

demanda. 

As distribuidoras são responsáveis por declarar duas necessidades de energia 

nos leilões e são penalizadas caso o consumo cresça mais que suas expectativas, ou 

ficam expostas a volatilidade do mercado de curto prazo caso haja sobre contratação 

maior que 3%.  

Existem, no entanto, diversos leilões e vários mecanismos que podem ser 

utilizados para diminuir, em parte, o risco de variação do consumo do requisito das 

distribuidoras. 

O processo de contratação de energia se inicia cinco anos antes do ano A-5 do 

período de suprimento e possui lastro físico baseado em novos empreendimentos de 

geração. Não existe restrição quanto à necessidade de contratação de energia por 

parte das usinas e os contratos celebrados nesse leilão tem duração entre quinze e 

trinta anos. Três anos antes do período de suprimento é realizado o leilão A-3, 

baseado também em empreendimentos novos de geração. Nesse leilão as 
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distribuidoras tem o direito de contratar até 2% da carga de energia e os contratos 

também possuem duração de quinze anos. No ano anterior ao suprimento são 

realizados os leilões A-1, com lastro físico em empreendimentos existentes, onde as 

distribuidoras podem contratar até 1% dos contratos vigentes nesse ano. Nesse leilão 

os contratos têm duração máxima de dois anos. 

Utilizando esse mecanismo de leilões as distribuidoras de energia podem 

corrigir seus montantes contratados para aproximar ao máximo sua contratação de 

sua carga esperada para, no ano de suprimento, evitar penalidades ou exposição ao 

mercado à vista. 

 

4.4 – Ambiente de Contratação livre (ACL)  

O Ambiente de Contratação Livre (ACL) ou Mercado Livre é o segmento do 

setor elétrico no qual se realizam as operações de compra e venda de energia elétrica 

por meio de contratos bilaterais com condições, preços e volumes livremente 

negociados entre geradores, comercializadores, importadores e exportadores de 

energia e consumidores livres convencionais, entre eles segmentos industriais eletro-

intensivos, além de grandes plantas industriais, como a automobilística, alimentícia, 

siderúrgica e química. 

As distribuidoras de energia que atuam no ACR não podem participar deste 

ambiente, uma vez que as características de compra e venda em ambos os ambientes 

são diferentes, com exceção das pequenas distribuidoras com mercado inferior a 

500GWh/ano. Em síntese, as distribuidoras atuam somente no ACR, ao passo que os 

comercializadores, consumidores livres e especiais atuam exclusivamente no ACL. 

Somente aos geradores é facultado optar em qual segmento desejam vender sua 

energia. 

A CCEE é o organismo responsável pela apuração dos resultados da operação 

de suprimento de energia elétrica, aplicando durante o processo de liquidação das 

diferenças as regras e procedimentos de comercialização nos dois ambientes de 

contratação. 

O consumidor livre também precisa apresentar cobertura (lastro contratual) para 

atendimento de 100% de seu consumo de energia. Para evitar problemas, essa 

verificação é realizada mensalmente com base nos dados de consumo verificado e 

contratos de compra dos últimos doze meses. A não comprovação de cobertura do 
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consumo, por exemplo, sujeita esse tipo de consumidor a penalidades. 

Vale ressaltar que os agentes geradores, entre eles concessionárias de serviço 

público de geração, produtores independentes de energia, autoprodutores ou 

comercializadores, podem vender energia elétrica nos dois ambientes, mantendo o 

caráter competitivo da geração, e todos os contratos, sejam do ACR ou do ACL, são 

registrados na CCEE e servem de base para a contabilização e liquidação das 

diferenças no mercado de curto prazo.  

A principal vantagem neste ambiente é a possibilidade do consumidor 

convencional escolher entre os diversos tipos de contratos, aquele que melhor atenda 

às suas expectativas de custo e benefício. 

 

4.5 -  Consumidores do Setor 

4.5.1 – Consumidores 

 

O consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que solicite à distribuidora a 

qual se pretende conectar, o fornecimento de energia elétrica, e assume a 

responsabilidade pelo pagamento das faturas e demais obrigações fixadas em 

regulamentos pela ANEEL. 

O mercado atual é dividido entre consumidores livres, que têm o direito de 

escolher seu fornecedor, e consumidores cativos, que estão vinculados à Distribuidora 

a qual estão conectados. 

 

4.5.2 – Consumidor livre 

 

De acordo com a legislação, consumidor livre é aquele que, atendido em 

qualquer tensão, tenha exercido a opção de compra de energia elétrica, conforme as 

condições previstas na Lei nº 9.074/1995. 
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4.5.3 – Consumidor Especial 

 

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." 

 

Quadro 4.3 – Condições para migração – mercado livre.

 

 

(1) Uma vez que um consumidor 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. 

(2) Uma vez que um consumidor LIVRE tenha optado por migrar para o ACL, este 

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

conectado, com 5 anos de antecedência ou em menor prazo, a critério da 

distribuidora. 
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4.6 – 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 5 

Estudo de caso - Migração no mercado de energia 
elétrica 

Neste capítulo é apresentado uma comparação entre 2 metodologias de cálculo 

para migração de um consumidor cativo para o mercado livre, é necessário antes de 

tudo levantar o perfil de consumo enquanto consumidor cativo e escolher a melhor 

categoria de tarifa, assim como as demandas a serem contratadas, e com base nestes 

parâmetros comparar as tarifas e conhecer a melhor condição de contratação.  

 

5.1 – 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 [6]. 

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 em 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 [6]. 

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. O nível de tensão de fase para neutro é 127 V que é o mais utilizado no Brasil. 
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O nível de tensão de fase para neutro de 220/380 V é mais utilizado em sistemas na 

Europa e alguns lugares do Brasil [6]. 

 

5.2 – Premissas para realização do estudo 

 

Para a realização do estudo e das simulações propostas é necessário conhecer 

as metodologias já utilizadas para estruturar o mercado de energia e a partir disso, 

aplicá-las como um estudo comparativo entre o custo atual da energia nos mercados 

regulado e livre, indicando qual o ambiente em que cada 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 [7]. 

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 

fora dele, a tarifa cobrada é a mesma embora os custos sejam bem diferentes. 

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 
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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 [7]. 

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 [7]. 

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 a sinalização para o consumidor da direção do uso mais 

eficiente da energia [8]. 

A partir desse entendimento sobre as regras para melhor adequar um 

consumidor, um estudo detalhado é feito para identificar qual a melhor demanda a ser 

contratada e o melhor preço em cada ambiente de contratação do mercado de energia 

elétrica. 
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5.3 – 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 e novas demandas a serem contratadas, no caso de 

necessidade de aumento de contratação. 

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. 

 

5.3.1 – Validação dos contratos 

 

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

Convencional, horo-sazonal verde ou horo-sazonal azul e suas demandas 

contratadas. Com já foi explicitado no Capítulo 4, seção 4.2, se o consumidor for horo-

sazonal verde terá uma contratação de demanda única. 

 

5.3.2 – 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 [9]. 

Pressupondo conhecidas as definições e de posse dos valores referentes a 

cada um dos parâmetros, foi desenvolvida uma planilha de cálculo para efetuar as 

simulações e definir o perfil do cliente, com o objetivo de facilitar os estudos, onde 

serão inseridos os dados coletados das faturas de energia. Nessa simulação 

apresentada será utilizado casos de clientes da empresa em que trabalho e proposto 

uma solução para economia de energia e se é vantajoso fazer a migração do ACR 

para ACL caso seja possível. 
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5.4 – Entrada de dados  

 

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

a situação atual do consumidor, de modo a traçar um perfil de utilização de energia 

elétrica da instalação em estudo. A seguir são apresentadas os quadros que resumem 

os dados que foram inseridos da situação atual, assim como os valores de referência 

de tarifas. 

Na planilha do quadro 5.1, temos os dados relativos às faturas de energia dos 

últimos 12 meses, de modo a permitir obter uma média dos valores que se 

aproximasse mais da realidade do consumidor. Esse cuidado foi adotado, pois 

poderíamos correr o risco de ter valores (maiores ou menores) que não 

representassem o perfil do consumidor de forma correta, caso fosse utilizado apenas 

um mês de amostragem. 

Quadro 5.1 -  Planilha de Entrada de Dados das Faturas Mensais 

 

No quadro 5.2, tem-se a inserção dos dados atuais relativos às demandas 

contratadas, dados estes também retirados da fatura mensal do consumidor, assim 

como o tipo de tarifação atual. No caso de tarifação Horo-sazonal e convencional, os 

valores na planilha são os mesmos para a demanda de ponta e fora de ponta. 

 

Quadro 5.2 - Demandas Contratadas Atuais.  

Demanda contratada ponta 1400 kW 
Demanda contratada fora de ponta 1400 kW 
Tarifação atual THS - Verde 
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Para a simulação deve-se saber o subgrupo tarifário estudado, assim como o 

tipo de tarifa contratada atualmente, para calcular a situação atual com as respectivas 

tarifas em vigor. 

Para tanto tem-se abaixo no quadro 5.3, os dados relativos aos valores 

praticados para a Tarifação no Subgrupo A4 (Valores para a concessionária CEMIG), 

que serão utilizados para a realização dos cálculos, tanto para a situação atual como 

para a nova simulação. 

 

Quadro 5.3 - Valores de referência no subgrupo A4

 

 

As planilhas geradas leva em consideração a situação atual do consumidor e 

realiza o cálculo das novas condições buscando a melhor tarifa para a nova situação 

de contratação ou mesmo mantendo-se a situação atual. 

 

5.5 – Resultados obtidos   

 

No quadro 5.4, apresenta-se a planilha gerada com base nos dados inseridos, 

onde pode ser verificada a situação atual da fatura de energia elétrica do consumidor 

e os respectivos valores simulados para outras tarifas. 

Como podemos observar no quadro 5.4, para o consumidor estudado, e com 

base nos dados inseridos nos quadros de 5.1 a 5.3, a melhor tarifa para este 

consumidor seria a tarifa Horo-sazonal verde, pois resultou no preço médio de energia 

mais baixo (R$ 282,36, /MWh), e se o valor do preço que deverá ser levada em 

consideração para a comparação para um possível estudo de migração para o ACL. 
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Quadro 5.4 - Valores dos custos simulados THS-Verde e THS-Azul

 

 

5.6 – Comparação das tarifas atual e simuladas   

 

O gráfico da figura 5.1 mostra o resultado obtido em relação às tarifa atual e 

simulada, onde podemos observar que o consumidor tem atualmente a melhor tarifa 

na condição de contratação na tarifação THS-Verde. 

 

 

Figura 5.1 -  Comparações dos preços médios para o consumidor cativo 

 

Conforme os quadros obtidos e o gráfico gerado, pode-se observar 

que o cliente dessa simulação, que está enquadrado na melhor modalidade 

tarifária a THS - Verde, com base nestes dados o consumidor tem a melhor 

referência de preço no mercado cativo. Essa análise tem que ser feita para então 

estudar uma possível migração para o mercado livre.  

R$270,00

R$275,00

R$280,00

R$285,00

R$290,00

R$295,00

R$300,00

1

PREÇO MÉDIO (R$/MWh)

Preço atual Preço simulado THS ‐ Verde Preço simulado THS ‐ Azul
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5.7 – Análise de Migração 

 

Nos estudos apresentados a seguir, é feita a análise completa para 

esse consumidor, onde a simulação apresentada no subtítulo 5.4, por meio de 

novas planilhas a serem apresentadas é obtido o valor de tarifa de fio e de energia 

para o consumidor estudado, para que este em caso de estudo de migração para 

o ACL, tenha os parâmetros necessários para a decisão. Deve-se ter 

conhecimento de como se comportam os dois mercados (ACR e ACL), no que se 

refere à compra de energia. 

 

5.7.1 – Comparação de tarifas entre mercado cativo e mercado livre 

 

Inicialmente, deve-se 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 na Rede Básica 

do Sistema Interligado Nacional (SIN).  A ‘'TUSD” é a tarifa paga por todos os 

consumidores ligados à rede das distribuidoras. 

De modo simplificado, todo o consumidor ligado ao sistema elétrico 

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

pagamento pelo uso da rede, independentemente de ser atendido no Ambiente 

de Contratação Regulada (ACR) ou no Ambiente de Contratação Livre (ACL). 

Assim, pode-se dizer que 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 cobrança ou do critério de tarifação. 

Um exemplo é o Encargo de Serviço do Sistema (ESS), que no caso 

de um cliente livre, o pagamento é realizado mensalmente no momento da 

liquidação na CCEE. Para um cliente cativo a cobrança se dá por meio da tarifa 

que inclui: 
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I. Uma expectativa do custo econômico do ESS no período 

futuro; 

II. O custo do período passado não coberto pelas tarifas; e 

III. Uma remuneração adicional à distribuidora pelas despesas de 

períodos passados pagas na CCEE sem a devida cobertura 

tarifária. 

Deve-se mencionar também que no ACR a estrutura tarifária reflete tarifas 

diferenciadas nos períodos seco e úmido, como também nos horários de ponta e fora 

ponta, para aqueles classificados nas Tarifas Verde ou Azul. No ACL esta estrutura 

não acontece, e normalmente o valor da energia é constante para todo o ano. 

Portanto, uma comparação mais precisa deve ser feita caso a caso, em termos 

de custo da energia e não exatamente em termos de tarifas. Ou seja, é necessário 

avaliar o perfil de consumo, destacando o quanto se consome no período seco e 

úmido e também nos horários de ponta e fora ponta. 

A figura 5.2 a seguir ilustra que, exceto uma parcela do P&D, as demais 

despesas incluídas na TE do consumidor cativo tem um equivalente na conta da 

energia paga pelo consumidor livre. 

 

Figura 5.2 - Comparativo da estrutura TE e o equivalente no ACL (2014) 
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5.8 – Referência de tarifas para o mercado livre 

 
Para a simulação o primeiro passo é conhecer as tarifas praticadas 

pela distribuidora de energia onde o consumidor está ligado como consumidor 

cativo. Os quadros 5.5, 5.6 e 5.7 resumem o quadro tarifário utilizado. A 

distribuidora utilizada neste estudo é a DME Distribuição, conforme tarifas 

vigentes de acordo com a resolução da Aneel no. 675 de 01 de julho de 2012. 

 

Quadro 5.5 – Tarifas para consumidores livres da distribuidora  

(DME Distribuição)

 

Quadro 5.6 - Tarifas para consumidores cativos da distribuidora  

(DME Distribuição)
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Quadro 5.7 - Tarifas para consumidores livres da distribuidora com direito 

ao desconto na TUSD – Consumidores especiais. (DME Distribuição)

 

 

Convém lembrar que todos os parâmetros utilizados a seguir para os 

consumidores, foram retirados das 12 últimas faturas de energia como consumidor 

cativo, conforme simulação do subitem 5.5. 

 

5.9 – Simulação para o mercado livre 

 

A simulação proposta para o mercado livre é baseado em duas metodologias.  

 

5.9.1 – Primeira metodologia  

 

A primeira metodologia consiste em comparar as tarifas cobradas do cliente 

cativo e do cliente livre. Para se obter o valor da tarifa de energia como consumidor 

livre nesse método, é feita a diferença entre a tarifa média como consumidor cativo e 

a tarifa de fio como consumidor livre. 

Para a primeira metodologia a realizar a comparação, entre a situação de cativo 

e livre, dessa forma a tarifa de energia "TE" deve ser separada nos dois casos. Para 

isso utilizaremos duas planilhas para calcular a TE, uma para a condição de 

consumidor livre - Quadro 5.8 e outra para a condição de consumidor cativo – quadro 

5.9, como se segue. 
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Quadro 5.8 – Planilha para cálculo de tarifa de Fio como 

consumidor livre 

 

 

Na planilha anterior, como mostrado no quadro 5.8, foram utilizados os 

parâmetros levantados para o consumidor de acordo com a demanda e energia 

faturada e com os valores de tarifa para os consumidores livres calculou-se a tarifa 

média nesta situação, a qual neste caso tem o valor de R$ 92,86. 

 

Quadro 5.9 – Planilha para cálculo de tarifa de Fio como 

consumidor cativo
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No quadro 5.9, utiliza-se os parâmetros levantados para o consumidor de 

acordo com a demanda e energia faturada e com os valores de tarifa para os 

consumidores cativos calcula-se o custo médio nesta situação, a qual neste caso tem 

o valor de R$ 109,50. 

Para se obter o valor do custo médio de energia como Consumidor Livre, faz a 

diferença entre a Tarifa Média como Consumidor Cativo e a Tarifa de Fio como 

Consumidor Livre, conforme é observado no quadro 5.10. 

 

Quadro 5.10 – Valores de Tarifa.

 

 

Para o consumidor simulado na primeira metodologia, o valor a ser levado em 

consideração para um estudo de migração para o mercado livre é a Tarifa de Energia 

como Consumidor Livre nesse caso o valor de R$ 172,86 sendo que este valor deverá 

ser o máximo a ser contratado no mercado. 

 

5.9.2 – Segunda metodologia  

 

Esta segunda metodologia é baseada em tarifas reais de compra de energia no 

mercado livre, onde as condições que se aplicaram ao cliente que serviu de referência 

para este estudo são as mesma para o caso em questão. É aplicado todas as taxas e 

impostos cobrados do consumidor livre, baseado na demanda e no consumo. 

O quadro 5.11 e 5.12 a seguir, mostra as tarifas e os custos para o consumidor 

livre, esses valores são usados para simular os preços de energia no mercado livre 

de acordo com o consumo dos últimos 12 meses conforme mostrado no quadro 5.4 

da seção 5.5.  
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Quadro 5.11 – Tarifas para simulação do consumidor Livre 

 

Quadro 5.12 –Custos para simulação do consumidor Livre 

 

 

Baseado nas tarifas do quadro 5.11 e nos custos do quadro 5.12 é formulado 

a planilha do quadro 5.13 na primeira coluna é calculado os custos da demanda de 

ponta e fora de ponta, já na segunda coluna e calculado o TUSD para demanda de 

ponta e fora de ponta, logo após os valores são somados chegando ao custo do MWh 

sem as demais tarifas. De acordo com os custos de energia do quadro 5.12 são 

calculado as demais taxas em sequência chegando ao valor médio final para o 

consumidor livre nessa metodologia de R$ 205,25 conforme ilustra o quadro 5.13. 
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O quadro 5.13 nos mostra a simulação com base nas tarifas e custos para o consumidor livre, baseado nos quadros 5.11 e 

5.12.  

Quadro 5.13 - Simulação dos preços praticados para o consumidor livre	
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5.9.3 – Constatações das metodologias analisadas  

 

Os valores de referência alcançados nessas simulações são ilustrados na 

figura 5.3 e nos mostram que a economia gerada para esse caso estudado não é 

suficiente para manter um engenheiro à disposição da empresa que deseja fazer o 

estudo de migração, sendo recomendado para muitos casos a realização de uma 

consultoria, O estudo da melhor tarifa de energia porem é mais complexo pois em 

alguns casos, onde se pode variar a carga ao longo do dia é necessário  ter uma 

automação que controle a carga do cliente diariamente ao longo do mês e  uma equipe 

de engenharia para analisar esse comportamento. 

 

.  

Figura 5.3 -  Comparações das tarifas simuladas 

 

A Tarifa de Fio para o caso estudado é praticamente a mesma, tendo uma 

variação máxima de aproximadamente 6,4% entre a condição de cativo e livre, 

demonstrando que a distribuidora estará sendo remunerada corretamente pelo uso do 

sistema de distribuição e transmissão; 

A melhor situação de tarifação (em termos de custo) acontece para o 

consumidor livre, o desconto médio é de 6,9% em relação ao consumidor cativo. 
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Capítulo 6 

Conclusões 

Durante a realização deste trabalho, com o objetivo de possibilitar o leitor 

uma visão prática sobre o mercado livre de energia elétrica, de modo a que este 

possa ter o mínimo de subsídios para desenvolver um projeto de migração para este 

mercado, pode-se observar que o mercado de energia elétrica brasileiro vem se 

aperfeiçoando com o passar dos anos, mas ainda com a necessidade de vários 

ajustes para garantir o fornecimento de energia para o futuro, assim como garantir 

preços e tarifas justas para todos os tipos de consumidores. 

Inicialmente o estudo de caso analisado é aplicado a qualquer consumidor que 

atenda as normas vigentes para migrar do mercado cativo para o livre. Os resultado 

comprovam que é lucrativo migrar se conseguir encontrar no mercado livre um preço 

menor que o de referência encontrado nesse estudo. 

Outro ponto importante do ponto de vista regulatório, para o mercado de 

energia, foi a regulamentação da energia incentivada que abriu o mercado para que 

consumidores cativos (Subgrupo A4) com demanda inferior a 500kW pudessem 

entrar nesse mercado, assim como consumidores reunidos em comunhão de 

interesse de fato ou de direito, com demanda total igual ou superior a 500kW, 

também pudessem se optar pelo mercado livre, desde que adquirindo energia 

incentivada. 

Para o consumidor cativo decidir se opta ou não pelo mercado livre de energia, 

é importante salientar a necessidade de realizar um estudo bastante detalhado. Este 

estudo deve contar com suporte de uma consultoria séria, para que os riscos 

envolvidos no ambiente de livre contratação sejam minimizados ou até mesmo 

administrados, garantindo o fornecimento futuro de energia a preços competitivos. 

Além disso, o Decreto 5.163/04 menciona que a partir de 2016 será verificado 

o lastro de potência, o que deve estimular os consumidores a modularem suas cargas 

mais fortemente. Isto porque é de se esperar que sejam estabelecidos sinais 

econômicos valorizando ainda mais as tarifas de ponta, fato que novamente exigirá 
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dos consumidores, tanto optantes pelo mercado cativo como pelo livre, estudos 

aprofundados de suas condições de consumo (carga) e consequentemente 

adequação à nova realidade tarifária. 

A migração cada vez maior dos consumidores para o ACL está sendo também 

verificada em função do aumento da credibilidade que as principais instituições do 

setor vem conquistando, como também pela estabilidade do marco regulatório. 

 

6.1 – 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. Também é 

necessário um estudo sobre as principais fontes de energia incentivadas 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 autoprodutoras de energia, não sendo necessário 

contratar energia nos ambientes regulado ou livre. 
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Apêndice A  

Instituições do atual modelo setorial energético 
brasileiro 

A.1 - CNPE – Conselho Nacional de Política Energética 

O CNPE é um órgão interministerial de assessoramento à Presidência da 

República que tem como principais atribuições a formulação de políticas e diretrizes 

de energia que assegurem o suprimento de insumos energéticos a todas as áreas do 

país, incluindo as mais remotas e de difícil acesso. 

O CNPE é também responsável por revisar periodicamente as matrizes energéticas 

aplicadas às diversas regiões do país, por estabelecer diretrizes para programas 

específicos – como os de uso do gás natural, do álcool, de outras biomassas, do 

carvão e da energia termonuclear –, e por estabelecer diretrizes para a importação e 

a exportação de petróleo e gás natural. O Decreto nº 6.685/2008 estabelece que, em 

função da pauta e a critério do presidente do CNPE, o presidente do Conselho de 

Administração da CCEE pode ser convidado a participar das reuniões do CNPE. 

A.2 - MME – Ministério de Minas e Energia 

O MME é o órgão do governo federal responsável pela condução das políticas 

energéticas do país. Suas principais obrigações incluem a formulação e a 

implementação de políticas para o setor energético, de acordo com as diretrizes 

definidas pelo CNPE. 

O MME é também responsável por estabelecer o planejamento do setor 

energético nacional, por monitorar a segurança do suprimento do SEB e por definir 

ações preventivas para restauração da segurança de suprimento no caso de 

desequilíbrios conjunturais entre oferta e demanda de energia. 
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A.3 - EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

A EPE é uma instituição vinculada ao Ministério de Minas e Energia cuja finalidade 

é a prestação de serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar 

o planejamento do setor energético. Entre suas principais atribuições estão a 

realização de estudos e projeções da matriz energética brasileira; a execução de 

estudos que propiciem o planejamento integrado de recursos energéticos; o 

desenvolvimento de estudos que propiciem o planejamento de expansão da 

geração e da transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazos; a 

realização de análises de viabilidade técnico-econômica e socioambiental de 

usinas; e a obtenção da licença ambiental prévia para aproveitamentos 

hidrelétricos e de transmissão de energia elétrica.  A EPE foi instituída pela Lei nº 

10.847/2004, e teve sua criação regulamentada pelo Decreto nº 5.184/2004. Em 

dezembro de 2010, a EPE firmou com a CCEE um acordo de cooperação técnico-

operacional, com o objetivo de formalizar, em nível institucional, procedimentos 

para o fluxo de informações sobre os leilões e os contratos de compra e venda de 

energia e de dados de mercado. 

 

A.4 - CMSE – Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico  

O CMSE é um órgão sob coordenação direta do MME, criado com a função de 

acompanhar e avaliar a continuidade e a segurança do suprimento elétrico em 

todo o território nacional. Suas principais atribuições incluem: acompanhamento 

do desenvolvimento das atividades de geração, transmissão, distribuição, 

comercialização, importação e exportação de energia elétrica; avaliação das 

condições de abastecimento e de atendimento; realização periódica de análise 

integrada de segurança de abastecimento e de atendimento; identificação de 

dificuldades e obstáculos que afetem a regularidade e a segurança de 

abastecimento e expansão do setor; e elaboração de propostas para ajustes e 

ações preventivas que possam restaurar a segurança no abastecimento e no 
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atendimento elétrico. A Câmara de Comercialização passou a compor o CMSE 

em 2004, conforme estabelecido no decreto nº 5.175. 

A.5 - ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica 

A Aneel tem as atribuições de regular e fiscalizar a produção, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica. Zelar pela qualidade dos 

serviços prestados, pela universalização do atendimento e pelo estabelecimento 

das tarifas para os consumidores finais, sempre preservando a viabilidade 

econômica e financeira dos agentes e da indústria, também é responsabilidade da 

Aneel. As alterações promovidas em 2004 pelo atual modelo do setor 

estabeleceram como responsabilidade da Aneel, direta ou indiretamente, a 

promoção de licitações na modalidade de leilão para a contratação de energia 

elétrica pelos agentes de distribuição do SIN. Desde então, a Aneel tem delegado 

a operacionalização desses leilões à CCEE. A Aneel foi instituída pela Lei nº 

9.427/96 e teve sua constituição normatizada pelo Decreto nº 2.335/97. 

A.6 - CCEE – Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica 

A Câmara de Comercialização atua como operadora do mercado brasileiro de 

energia elétrica, voltada à viabilização de um ambiente de negociação competitivo, 

sustentável e seguro. A CCEE promove discussões e propõe soluções para o 

desenvolvimento do setor elétrico nacional, fazendo a interlocução entre os 

agentes e as instâncias de formulação de políticas e regulação. O foco de atuação 

da instituição é a evolução do segmento de comercialização, pautado pela 

neutralidade, liquidez e simetria de informações. No âmbito operacional, uma das 

principais atividades da CCEE é contabilizar as operações de compra e venda de 

energia elétrica, apurando mensalmente as diferenças entre os montantes 

contratados e os montantes efetivamente gerados ou consumidos pelos agentes 

de mercado. Para tanto, registra os contratos firmados entre compradores e 

vendedores, além de medir os montantes físicos de energia movimentados pelos 

agentes. A CCEE também determina os débitos e créditos desses agentes com 
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base nas diferenças apuradas, realizando a liquidação financeira das operações. 

Para valorar tais diferenças, a instituição calcula o Preço de Liquidação das 

Diferenças (PLD). As operações de comercialização de energia elétrica realizadas 

pela CCEE são regidas por regras e procedimentos. Assim, outra importante 

atribuição da Câmara de Comercialização é desenvolver, aprimorar e divulgar 

essas normas aos participantes do mercado de energia elétrica. Na esfera do 

mercado regulado, a CCEE é responsável por promover os leilões de compra e 

venda de energia, assim como gerenciar os contratos firmados nesses leilões. 

 

 

A.7 - ONS – Operador Nacional do Sistema 

O ONS é a instituição responsável por operar, supervisionar e controlar a geração 

de energia elétrica no SIN e por administrar a rede básica de transmissão de 

energia elétrica no Brasil. O ONS tem como objetivos principais o atendimento dos 

requisitos de carga, a otimização de custos e a garantia de confiabilidade do 

sistema. Outra responsabilidade da instituição é a definição das condições de 

acesso à malha de transmissão em alta-tensão do país. Foi criado pela Lei nº 

9.648, de 27 de maio de 1998, e regulamentado pelo Decreto nº 2.655, de 2 de 

julho de 1998, com as alterações do Decreto nº 5.081, de 14 de maio de 2004. Em 

2010, CCEE e ONS firmaram um acordo operacional estabelecendo diretrizes 

para o intercâmbio de informações e dados necessários ao desenvolvimento 

adequado de suas atividades, tendo em vista o aumento da eficiência do SEB. 
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