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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo principal estudar o processo de migração de consumidores 

cativos para o mercado livre incentivado por meio da elaboração de uma metodologia para 

análise de viabilidade financeira, considerando as principais variáveis e riscos envolvidos neste 

processo. Segundo a vigente lei 10.848 de 2004, o Mercado de Energia conta com dois 

ambientes de contratação: o Ambiente de Contratação Regulado e o Ambiente de Contratação 

Livre. Este conta ainda com a opção de compra de energia no Mercado Incentivado, que é 

composto pelos consumidores especiais e agentes de geração de energia renovável com 

potência instalada inferior a 30MW (geradores eólicos, termelétricas a biomassa, usinas de 

fonte solar, etc). A migração para o mercado livre incentivado é feita por dois processos: o 

processo de adesão e o processo de modelagem de ativos. Este, se necessário, pode inferir em 

custos para adaptação do sistema de medição, adaptação de instalações, etc. Além disso, antes 

dessas etapas, o consumidor deve fazer análise de viabilidade e risco para avaliar se a migração 

será lucrativa. Tais riscos envolvem, por exemplo, o crescimento da unidade de consumo do 

consumidor, o que pode resultar diretamente num aumento de consumo de energia, podendo 

ficar exposto ao mercado de curto prazo, cujo preço da energia é mais caro. Em suma, foi 

apresentado o funcionamento básico da comercialização de energia no SIN e uma metodologia 

para viabilidade da migração de consumidores cativos para o mercado livre incentivado. 
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Abstract 

This work aims to study the migration of captive customers to the free market encouraged 

through the development of a methodology for analysis of financial viability, considering the 

main variables and risks involved in this. Under current law 10.848 of 2004, the Energy Market 

has two contracting environments: the Regulated Contracting Environment and the Free 

Market. This still counts on a power purchase option in Incentive Market, which consists of 

special agents and consumers of renewable energy generation with installed capacity of less 

than 30MW (wind turbines, biomass power plants, solar power plants, etc.). The migration to 

the free market is encouraged by two processes: the accession process and the modeling process 

assets. This, if necessary, can infer costs for adaptation of the measurement system, adjusting 

facilities, etc. Also, before these steps, the consumer should do feasibility analysis and risk to 

assess whether the migration will be profitable. Such risks involve, for example, the growth of 

consumer consumption unit, which may result directly in increased power consumption and 

may be exposed to short term market, whose price is more expensive energy. In short, it was 

presented the basic operation of energy trading in the SIN and a methodology for viability of 

the migration of captive customers to the free market encouraged.  
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Capítulo 1– Introdução 

 

1.1. Introdução 

Para garantir o desenvolvimento e operação de um país, o insumo energia deve ser 

devidamente fornecido aos consumidores, de tal modo que os mesmos possam  

usá-lo de forma contínua e com qualidade. 

O fornecimento de energia elétrica no Brasil, em quase todo o seu território, é 

realizado no âmbito do Sistema Interligado Nacional (SIN) e é feito por três etapas físicas: 

as etapas de geração, transmissão e distribuição. Além disso, há uma quarta etapa, a etapa 

de comercialização, que é a responsável pela valorização da energia, as regras de 

comercialização, etc. 

As distribuidoras de energia locais fornecem a infraestrutura necessária para o 

fornecimento físico da energia, mas a escolha pelo ambiente de comercialização, livre ou 

regulado, deve ser feita pelo consumidor, caso esteja apto a aderir a mais de um. O 

problema é que vários aspectos devem ser avaliados, pois a escolha do mais rentável 

financeiramente pode não ser tão simples, visto que cada um deles apresenta vantagens 

e desvantagens. Por se tratar de um tema complexo, as indústrias e consumidores 

comerciais, comumente, contratam os serviços de consultoria para definirem o melhor 

regime de contratação. 

De forma geral, o Mercado Livre incentivado, que comercializa energia oriunda de 

fontes de energia renováveis, apresenta vantagens financeiras interessantes, que faz com 

que o consumidor apto a inserção nesta categoria queira mudar do regime de contratação 

regulada para o livre incentivado. O processo envolve várias etapas regulatórias e 

algumas etapas de adequações físicas. Caso o Consumidor Livre ou Especial queira 

retornar à condição de cativo, o mesmo deverá comunicar esta decisão à Distribuidora 

que terá um prazo de até 5 anos para aceitar seu retorno, ou seja, a Distribuidora, a seu 
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critério, poderá abrir mão do prazo de 5 anos. Caso não aceite, o consumidor deverá 

permanecer por mais 5 anos no Mercado Livre. 

Logo, é comum o surgimento de dúvidas quanto a viabilidade financeira de troca 

destes regimes, sendo que este trabalho se objetiva a estudar ambos os mercados com a 

finalidade de traçar as condições em que um é melhor que o outro. 

1.2. Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo contribuir na escolha do regime de contratação por 

meio da análise de viabilidade financeira de migração de consumidores cativos para o 

Mercado Livre Incentivado, bem como a apresentação de estudo de casos. 

Do exposto, as seguintes etapas serão cumpridas ao longo deste trabalho: 

 Revisar os princípios de geração, transmissão, distribuição de energia; 

 Compreender o mercado de Comercialização de Energia no Sistema Interligado 

Nacional; 

 Estudar as regras de comercialização de energia e órgãos envolvidos;  

 Apresentar as variáveis que deverão ser analisadas para avaliar se é 

financeiramente vantajoso realizar a migração do mercado regulado para o livre 

incentivado; 

 Apresentar estudos de caso sobre empresas que migraram do ambiente de 

contratação regulada para o mercado livre incentivado; 

1.3. Motivação 

A justificativa deste trabalho da se pelo fato de que há pouco material didático na 

literatura que aborde como é feito o processo de comercialização de energia no Sistema 

Interligado Nacional, bem como as vantagens e desvantagens para o consumidor em cada 

regime de contratação (livre ou regulada). 

O tema foi escolhido com o objetivo de fornecer aos consumidores e estudantes um 

material que compare, por meio de análise de casos, as vantagens e desvantagens da 

migração do ambiente de contratação regulada para o mercado livre incentivado. 
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No âmbito pessoal, a escolha do tema dá-se pela necessidade de complementação 

educacional, visto que o estudo sobre o Mercado de Comercialização de Energia no Brasil 

é pouco difundido nos cursos de Engenharia Elétrica. O tema possui grande relevância, 

visto que todo o setor de comercialização de energia é regulado por órgãos, normas e leis. 

Então, além da formação técnica oferecida pelo curso, este trabalho tem o objetivo de 

complementar os conhecimentos legislativos sobre o setor elétrico brasileiro do autor e 

do leitor que se interessa pelo tema. 

1.4. Estrutura do trabalho 

Além deste capítulo introdutório, o texto deste trabalho está dividido em mais 

cinco capítulos descritos a seguir. 

O Capítulo 2 apresenta as características do Sistema Interligado Nacional e as 

principais instituições do mesmo, a composição da matriz energética brasileira e as 

características do sistema de transmissão e distribuição de energia. 

O Capítulo 3 apresenta as principais características e definições do sistema de 

comercialização de energia no SIN. 

O Capítulo 4 apresenta as principais variáveis que deverão ser analisadas antes de 

realizar a migração do Ambiente de Comercialização Regulado para o Mercado Livre 

Incentivado. 

O Capítulo 5 apresenta estudos de casos reais.  

NO Capítulo 6 é exposto uma sugestão de trabalhos futuros.  

O Capítulo 7, baseado nos capítulos anteriores, apresenta uma conclusão geral 

sobre este trabalho.  
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Capítulo 2 - O Sistema Elétrico Brasileiro 

 

2.1. Introdução 

O Brasil é um país com dimensões continentais e transmitir energia de forma 

segura, com qualidade e ecologicamente sustentável é um desafio para os órgãos 

responsáveis.  

O processo de transmissão de energia pode ser dividido em duas partes: uma 

relativa ao fornecimento físico, que se dá por meio dos processos de geração, transmissão 

e distribuição e a outra parte é relativa à comercialização desta energia. 

Neste capítulo, será feito um estudo resumido de cada uma destas partes e, por 

meio delas, compreender o processo de fornecimento físico da energia, ou seja, será 

estudado as etapas de geração, transmissão e distribuição bem como o Sistema 

Interligado Nacional. A figura 2-1 elucida as macro etapas necessárias para o 

fornecimento de energia elétrica para os consumidores. 

 

 

 
Figura 2-1 Macro etapas para o fornecimento de energia elétrica (ABRADEE, 2015) 
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2.2. O Sistema Interligado Nacional  

Um sistema, na sua forma mais básica, também conhecido como sistema isolado, é 

composto por um gerador, uma linha de transmissão e carga(s) de consumo. O SIN é um 

aglomerado de vários sistemas menores, que são interligados eletricamente.  

O interligamento entre os vários subsistemas apresenta vantagens interessantes, 

que garantem um fornecimento mais seguro do que sistemas menores. São elas: 

 Ajuda de um sistema para o outro durante manutenção de geradores;  

 Possibilidade de venda de energia de um sistema com superávit para outro com 

déficit;  

 Ajuda de um sistema para outro em caso de perturbações;  

 Melhoria na estabilidade do conjunto e consequentemente no controle da frequência; 

 Operação mais econômica do sistema: unidades geradoras de alto custo de produção 

podem ser substituídas por outras de menores custos. 

 

Entretanto, o interligamento apresenta algumas desvantagens: 

 

 Repercussão de perturbações de um sistema nos outros;  

• Necessidade de instalação de medição para faturamento e supervisão;  

• Instalação de equipamentos automáticos para controle de intercâmbio. 

 

Devido as grandes dimensões físicas do país e as limitações físicas da transmissão, 

foram definidos e subdivididos quatro grandes subsistemas, denominados submercados, 

que abrangem as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte do 

Brasil, conforme a figura 2-2. Os submercados são eletricamente interligados. 
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Figura 2-2 Sistema Interligado Nacional – SIN (CCEE, 2015) 

 

Aproximadamente 3% da capacidade da produção de eletricidade do país é 

proveniente de pequenos sistemas isolados, principalmente na região da Amazônia, que 

não é conectada ao SIN, sendo que os outros 97% estão conectados ao SIN. 

De acordo com o Decreto 5163/04 (Brasil, 2004) é no âmbito do SIN em que 

ocorrem as negociações envolvidas nos processos de compra e venda de energia, 

conforme será visto no capítulo 3. 

2.3. Geração de Energia Elétrica 

A geração é o segmento da indústria de eletricidade responsável por produzir 

energia elétrica e injetá-la nos sistemas de transporte (transmissão e distribuição) para 

que chegue aos consumidores.  

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) mostra que, pela abundância de grandes 

cursos de água, espalhados por quase todo o território brasileiro, a fonte hidrelétrica está 

no topo da matriz elétrica brasileira. No entanto, políticas públicas implementadas em 

2004 têm feito aumentar a participação de outras fontes nessa matriz (DECRETO Nº 

5.163). Exemplo disso é o desconto dado na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

http://www.epe.gov.br/mercado/Paginas/Mercado_15.aspx
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(TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) para os consumidores 

especiais que utilizam fontes renováveis, como a solar e eólica. 

A maior parte da geração de energia elétrica do país é de origem hidrelétrica, 

diferentemente da média do globo, conforme a figura 2-3, cuja matriz é 

predominantemente composta por fontes não renováveis. No entanto, não se pode 

desprezar o papel das outras fontes de geração existentes, como a termelétrica, e a 

importância para assegurar a confiabilidade e segurança do SIN.  

 

 

A tabela 2-1, proveniente do Banco de Informações de Geração (BIG) da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) apresenta as fontes que compõem a matriz de 

energia elétrica do Brasil. 

Figura 2-3 Geração mundial de eletricidade por tipo de fontes (IEA, 2014) 
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Tabela 2-1 Matriz Energética Brasileira (BIG - ANEEL, 2015). 

 

 

Percebe-se que a matriz brasileira é composta, predominantemente, por hídrica.  

O Brasil possui no total 4.376 empreendimentos em operação, 

totalizando 136.977.090 kW de potência instalada, conforme a tabela 2-2. (BIG – ANEEL, 

2015).  

Tabela 2-2 Capacidade de Geração (BIG - ANEEL, 2015) 

 

Com investimentos público e privados, a ANEEL prevê para os próximos anos uma 

adição de 40.413.575 kW na capacidade de geração do País, proveniente 

dos 179 empreendimentos atualmente em construção e mais 666 em Empreendimentos 

com Construção não iniciada. (BIG- ANEEL, 2015). 
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2.4. Transmissão de Energia Elétrica 

O segmento de transmissão é aquele que se encarrega de transportar grandes 

quantidades de energia provenientes das usinas geradoras. 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), sob a fiscalização e regulação da 

ANEEL, é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações 

de geração e transmissão de energia elétrica. 

No SIN, a transmissão de energia é realizada pela rede básica, que é constituída por 

todas as subestações e linhas de transmissão em tensões iguais ou superiores a  

230 kV. A energia é transmitida com esse alto nível de tensão para minimizar as perdas 

de energia por efeito joule nas linhas de transmissão, que possuem grande comprimento, 

bem como a redução do diâmetro dos cabos e, por consequência, o custo da linha. Além 

disso, as linhas de transmissão com tensão entre 69 kV e 138 kV são de responsabilidade 

das empresas distribuidoras e são também conhecidas no setor como linhas de 

subtransmissão. 

O Brasil conta com mais de 100 mil quilômetros de linhas de transmissão, que 

estão distribuídas ao longo de todo o território, conforme a figura 2-4.  
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2.5. Distribuição de Energia Elétrica 

O segmento de distribuição recebe grande quantidade de energia do sistema de 

transmissão e a distribui de forma pulverizada para consumidores médios e pequenos, 

por meio da concessionária local, que são os agentes de distribuição. 

A atividade é regulada técnica e economicamente. Pela lei, o agente distribuidor 

deve conceder livre acesso a todos os consumidores de sua zona de atuação, que tem 

direito a se conectar a rede, mesmo não comprando energia dessa distribuidora, como é 

Figura 2-4 Sistema de transmissão brasileira (ONS, 2015) 
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o caso dos consumidores livres, que devem usar o sistema de distribuição de energia local, 

mas que podem comprar a energia de outras concessionárias, autoprodutores, etc.  

A ANEEL, entre outras atividades, é a responsável por quantificar a qualidade dos 

serviços prestados pelas distribuidoras por meio de indicadores. A tabela 2-3 apresenta o 

ranking anual das melhores distribuidores de 2014, bem como uma comparação entre 

2014 e 2013. 

Tabela 2-3 Ranking anual de qualidade do serviço das distribuidoras de energia (ANEEL, 2015) 

 

 

A avaliação é elaborada com base no Desempenho Global de Continuidade (DGC), 

formado a partir da comparação dos valores apurados de DEC e FEC das concessionárias 

em relação aos limites estabelecidos pela ANEEL. Conforme módulo 8 dos procedimentos 

de distribuição (PRODIST) [2.1], tem-se a seguinte definição para estes indicadores: 
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 O DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) indica o 

número de horas que, em média, um consumidor fica sem energia elétrica durante um 

período, geralmente o mês ou o ano e é calculado para cada distribuidora. 

 O FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) indica 

quantas vezes, em média, houve interrupção no fornecimento de energia, num 

determinado período.  

 

É importante dizer que o ranking é um instrumento que incentiva as 

concessionárias a buscarem a melhoria contínua da qualidade do serviço. Mesmo para as 

distribuidoras que estão abaixo dos limites regulatórios, existe incentivo para que elas 

continuem buscando as melhores posições. Além disso, é importante dizer que esses 

indicadores, além de servir como parâmetro para monitorar a qualidade do fornecimento 

do serviço de distribuição de energia elétrica, é utilizado para aplicar sanções às 

distribuidoras pela própria Agência para os casos de interrupção de fornecimento (queda 

de energia), sanções essas que são revertidas em descontos nas faturas dos consumidores 

afetados. 

2.6. Principais instituições do setor elétrico   

A seguir, serão apresentadas as principais instituições do setor elétrico bem como 

o papel desempenhado por cada uma delas. Toda a legislação do setor elétrico, bem como 

a política energética do país são definidas por elas. Então, é necessário o conhecimento, 

ainda que superficial, destas instituições e suas atividades para uma melhor compreensão 

do setor elétrico. A figura 2-5 categoriza as principais instituições do setor elétrico e as 

suas vinculações. 
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Figura 2.5 – Principais instituições do setor elétrico (CCEE-2015) 

2.6.1. Conselho Nacional de Política Energética  

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), presidido pelo Ministro de 

Estado de Minas e Energia, é órgão de assessoramento do Presidente da República para 

formulação de políticas e diretrizes de energia. O Conselho Nacional de Política 

Energética, criado pela lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, dispõe sobre a estrutura e 

funcionamento desse Conselho o Decreto n.º 3520, de 21 de junho de 2000. A Lei n.º 

10.683, de 28 de maio de 2003, art.1.º, parágrafo 1.º, inciso IV, integra o Conselho como 

órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República, e, o art. 10, trata das 

competências e da organização. 

2.6.2. Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) foi criado pela lei 10.848, de 

2004, com a função de acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a 

segurança do suprimento eletroenergético em todo o território nacional. (CMSE 2015) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/2003
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De acordo com o decreto 5.175, de 9 de agosto de 2004, o CMSE será presidido pelo 

Ministro de Estado de Minas e Energia e terá a seguinte composição: 

 

I - quatro representantes do Ministério de Minas e Energia; e 

II - os titulares dos órgãos a seguir indicados: 

a) Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; 

b) Agência Nacional do Petróleo - ANP; 

c) Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE; 

d) Empresa de Pesquisa Energética - EPE; 

e) Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS 

 

Compete ao CMSE as seguintes atribuições: 

 

I - acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração, transmissão, distribuição, 

comercialização, importação e exportação de energia elétrica, gás natural e petróleo e 

seus derivados; 

II - avaliar as condições de abastecimento e de atendimento, relativamente às atividades 

referidas no inciso I deste artigo, em horizontes pré-determinados; 

III - realizar periodicamente análise integrada de segurança de abastecimento e 

atendimento ao mercado de energia elétrica, de gás natural e petróleo e seus derivados, 

abrangendo os seguintes parâmetros, dentre outros: 

a) demanda, oferta e qualidade de insumos energéticos, considerando as 

condições hidrológicas e as perspectivas de suprimento de gás e de outros 

combustíveis; 

b) configuração dos sistemas de produção e de oferta relativos aos setores de 

energia elétrica, gás e petróleo; 

c) configuração dos sistemas de transporte e interconexões locais, regionais e 

internacionais, relativamente ao sistema elétrico e à rede de gasodutos; 

 

IV - identificar dificuldades e obstáculos de caráter técnico, ambiental, comercial, 

institucional e outros que afetem, ou possam afetar, a regularidade e a segurança de 

abastecimento e atendimento à expansão dos setores de energia elétrica, gás natural e 

petróleo e seus derivados; 
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V - elaborar propostas de ajustes, soluções e recomendações de ações preventivas ou 

saneadoras de situações observadas em decorrência da atividade indicada no inciso IV, 

visando à manutenção ou restauração da segurança no abastecimento e no atendimento 

eletroenergético, encaminhando-as, quando for o caso, ao Conselho Nacional de Política 

Energética - CNPE. 

2.6.3. Ministério de Minas e Energia  

 O Ministério de Minas e Energia (MME) é o órgão do governo federal responsável 

pela condução das políticas energéticas do país e foi criado em 1960, pela lei n° 3.782, 

de 22 de julho de 1960. Suas principais obrigações incluem a formulação e a 

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

pelo CNPE. Além disso, o MME também é responsável por estabelecer o planejamento do 

setor energético nacional, por monitorar a segurança do suprimento do setor elétrico 

brasileiro e por definir ações preventivas para restauração da segurança de suprimento 

no caso de desequilíbrios conjunturais entre oferta e demanda de energia. (MME, 2013) 

2.6.4. Empresa de Pesquisa Energética 

Criada em março de 2004 pela lei 10.847, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 

empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tem por finalidade prestar 

serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor 

energético. 

Entre as pesquisas feitas estão energia elétrica, petróleo e gás natural e seus 

derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética. 

2.6.5. Agência Nacional de Energia Elétrica 

A Agência Nacional de Energia Elétrica é uma autarquia sob regime especial 

(Agência Reguladora), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_reguladora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_de_Minas_e_Energia
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no Distrito Federal. Foi criada em 1996, pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 

durante o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso.  

As competências da ANEEL estão previstas no art. 3º da Lei nº 9.427/96 e, entre 

outras, lhe são atribuída as funções de regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a 

distribuição e a comercialização da energia elétrica, em conformidade com as políticas e 

diretrizes do governo federal, atendendo reclamações de agentes e consumidores com 

equilíbrio entre as partes e em benefício da sociedade; mediar os conflitos 

de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os consumidores; conceder, 

permitir e autorizar instalações e serviços de energia; garantir tarifas justas; zelar pela 

qualidade do serviço; exigir investimentos; estimular a competição entre os operadores; 

e assegurar a universalização dos serviços.  

2.6.6. Operador Nacional do Sistema Elétrico 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico é uma entidade brasileira de direito 

privado sem fins lucrativos que é responsável pela coordenação e controle da operação 

das instalações de geração e transmissão de energia elétrica do  SIN, sob a fiscalização e 

regulação da ANEEL do Brasil. O ONS foi criado em 26 de agosto de 1998, pela Lei nº 9.648 

de 1998, com a regulamentação decretada pelo Decreto nº 5.081 de 14 de maio 2004 e 

alterada pela Lei nº 10.848 de 15 de maio de 2004. 

O ONS é constituído por membros associados e participantes. São membros 

associados os agentes de geração com usinas despachadas de forma centralizada, os 

agentes de transmissão, os agentes de distribuição integrantes do SIN, além de agentes 

importadores e exportadores e consumidores livres com ativos conectados à Rede Básica. 

2.6.7. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica  

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) criada pela Lei nº 10.848, 

de 15 de março de 2004 e regulamentada pelo decreto Nº 5.177 de 12 de agosto de 2004, 

tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no mercado de energia 

brasileiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletricidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1998
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A entidade tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia no SIN e nos 

Ambientes de Contratação Regulada (ACR) e Livre (ACL), além de efetuar a contabilização 

e a liquidação financeira das operações realizadas no mercado de curto prazo, as quais 

são auditadas externamente, nos termos da Convenção de Comercialização. As Regras e 

os Procedimentos de Comercialização que regulam as atividades realizadas na CCEE são 

homologados pela ANEEL. 

A CCEE tem as seguintes atribuições, definidas no Decreto nº 5.177/04:  

 

I. Manter o registro de todos os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente 

Regulado (CCEARs) e os contratos resultantes dos leilões de ajuste, da aquisição de 

energia proveniente de geração distribuída e respectivas alterações;  

 

II. Manter o registro dos montantes de potência e energia objetos de contratos celebrados 

no Ambiente de Contratação Livre (ACL) e no Ambiente de Contratação Regulada (ACR);  

 

III. Promover a medição e o registro de dados relativos às operações de compra e venda e 

outros dados inerentes aos serviços de energia elétrica; 

 

IV. Apurar o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) do mercado de curto prazo, por 

submercado;  

 

V. Efetuar a contabilização dos montantes de energia elétrica comercializados e a 

liquidação financeira dos valores decorrentes das operações de compra e venda de 

energia elétrica realizadas no mercado de curto prazo;  

 

VI. Apurar o descumprimento de limites de contratação de energia elétrica e outras 

infrações e, quando for o caso, por delegação da ANEEL, nos termos de Convenção de 

Comercialização, aplicar as respectivas penalidades;  

 

VII. Apurar os montantes e promover as ações necessárias para a realização do depósito, 

da custódia e da execução de garantias financeiras relativas às liquidações financeiras do 

mercado de curto prazo, nos termos da Convenção de Comercialização; 
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VIII. Promover leilões de compra e venda de energia elétrica, conforme delegação da 

ANEEL. 

 

A CCEE também é responsável por efetuar a contabilização e a liquidação 

financeira das operações realizadas no mercado de curto prazo. As Regras e os 

Procedimentos de Comercialização que regulam as atividades realizadas na CCEE são 

aprovados pela ANEEL. 

2.7. Conclusão 

A matriz energética brasileira é predominantemente hidrotérmica, sendo as 

térmicas mais utilizadas quando as condições hidrológicas estão desfavoráveis, pois o 

custo de energia deste tipo de fonte é mais caro.  

Apresentou-se as principais instituições do setor elétrico neste capítulo, sendo que 

o seu estudo se justifica pelo fato de que tais instituições regem, definem e regularizazam 

as ações políticas e a legislação relativa ao setor elétrico. 

Cabe aqui uma ressalva indicativa de leitura dos Procedimentos de 

Distribuição (PRODIST), o qual dispõe disciplinas, condições, responsabilidades e 

penalidades relativas à conexão, planejamento da expansão, operação e medição da 

energia elétrica para as distribuidoras e consumidores. A Resolução Normativa 414 

elucida, tanto para consumidores quanto para os demais agentes do setor, o que é a 

distribuição, conceitos-chave e normas de funcionamento, cobrança, atendimento, etc. 

As definições, normas e regulamentos constantes nestes documentos são de 

fundamental importância para o conhecimento de várias características do setor elétrico. 

Portanto, de indispensável leitura para o leitor interessado e/ou consumidores que 

queiram obter o conhecimento sobre os seus direitos e deveres na utilização do sistema 

de distribuição.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/ANEEL
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Capítulo 3 - Comercialização De Energia no SIN 

 

3.1. Introdução  

 

No capítulo 2 foram vistas as macro etapas necessárias para o fornecimento físico 

da energia e as principais instituições do setor elétrico. Neste capítulo é visto a última 

etapa do processo de fornecimento de energia, ou seja, a etapa de comercialização, bem 

como as principais definições e normas vigentes do atual Modelo do Setor Elétrico.  

Neste capítulo, bem em como todo este trabalho, é abordado somente a parte da 

comercialização de energia relativa ao Mercado Livre Incentivado e o Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR). Portanto, uma parte específica das várias atividades 

realizadas no setor de comercialização de energia no SIN. 

3.2. Principais pontos da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico   

 

O novo modelo do setor elétrico é regido pela vigente lei 10.848 de 2004, que 

promoveu alterações significativas na regulamentação do setor elétrico com vistas a (i) 

proporcionar incentivos a empresas privadas e públicas para construção e manutenção 

da capacidade de geração; (ii) assegurar o fornecimento de energia elétrica no Brasil com 

tarifas adequadas, por meio de processos licitatórios. As principais modificações 

introduzidas pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico incluem: (Lei do Novo Modelo do 

Setor Elétrico, 2004) 

 A criação de 2 ambientes paralelos para a comercialização de 

energia, sendo (i) um mercado de venda de energia elétrica para 

distribuidores, de forma a garantir o fornecimento de energia 

elétrica para consumidores cativos, chamado de Ambiente de 

Contratação Regulada; e (ii) um mercado especificamente voltado a 

atividades não reguladas, do qual podem participar os geradores, 
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Consumidores Livres, PIE e agentes comercializadores e que 

permitirá um certo grau de competição em relação ao Ambiente de 

Contratação Regulada, qual seja, o Ambiente de Contratação Livre;  

 

 obrigatoriedade, por parte das empresas de distribuição, de adquirir 

energia suficiente para satisfazer 100% da sua demanda;  

 

  restrições a determinadas atividades das distribuidoras, que incluir 

a proibição de venda de eletricidade aos Consumidores Livres a 

preços não regulamentados e de desenvolver atividades de geração 

e transmissão de energia elétrica, de forma a assegurar que estas se 

concentrem somente em sua atividade principal, para garantir 

serviços mais eficientes e confiáveis aos Consumidores Cativos;  

 

 existência de Garantia Física de lastro de geração para toda energia 

comercializada em contratos, sendo que Garantia Física de Lastro é a 

capacidade declarada de geração de energia declarada pela usina, de 

geração para toda energia comercializada em contratos;  

 

 proibição das distribuidoras venderem energia a Consumidores 

Livres a preços não regulamentados e desenvolver atividades de 

geração ou transmissão de energia elétrica;  

 

 eliminação da auto-contratação (self-dealing), de forma a 

proporcionar um incentivo a que as distribuidoras comprem energia 

aos mais baixos preços disponíveis, ao invés de comprar energia 

elétrica de partes relacionadas;  

 

 respeito aos contratos firmados anteriormente à vigência da Lei do 

Novo Modelo do Setor Elétrico, de forma a proporcionar estabilidade 

às transações efetuadas antes da sua promulgação. 
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Na tabela 3-1, é possível obter uma visão cronológica das mudanças ocorridas com 

a introdução da lei 10.848 de 2004 bem como uma comparação com os antigos modelos do 

setor elétrico. 

 

Tabela 3-1 Evolução dos Modelos do Setor Elétrico (CCEE, 2015 Adaptado) 

Modelo Antigo  
(até 1995) 

Modelo de Livre Mercado 
(1995 a 2003) 

Atual Modelo  
(2004) 

Financiamento através de 
recursos públicos 

Financiamento através de 
recursos públicos e privados 

Financiamento através de 
recursos públicos e privados 

Empresas verticalizadas 

Empresas divididas por 
atividade: geração, 
transmissão, distribuição e 
comercialização 

Empresas divididas por 
atividade: geração, 
transmissão, distribuição, 
comercialização, importação e 
exportação. 

Empresas predominantemente 
Estatais 

Abertura e ênfase na 
privatização das Empresas 

Convivência entre Empresas 
Estatais e Privadas 

Monopólios - Competição 
inexistente 

Competição na geração e 
comercialização 

Competição na geração e 
comercialização 

Consumidores Cativos Consumidores Livres e Cativos Consumidores Livres e Cativos 

Tarifas reguladas em todos os 
segmentos 

Preços livremente negociados 
na geração e comercialização 

No ambiente livre: Preços 
livremente negociados na 
geração e comercialização. No 
ambiente regulado: leilão e 
licitação pela menor tarifa 

Mercado Regulado Mercado Livre 
Convivência entre Mercados 
Livre e Regulado 

Planejamento Determinativo - 
Grupo Coordenador do 
Planejamento dos Sistemas 
Elétricos (GCPS) 

Planejamento Indicativo pelo 
Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) 

Planejamento pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) 

Contratação: 100% do Mercado 
Contratação: 85% do mercado 
(até agosto/2003) e 95% 
mercado (até dez. /2004) 

Contratação: 100% do mercado 
+ reserva 

Sobras/déficits do balanço 
energético rateados entre 
compradores 

Sobras/déficits do balanço 
energético liquidados no MAE 

Sobras/déficits do balanço 
energético liquidados na CCEE. 
Mecanismo de Compensação 
de Sobras e Déficits (MCSD) 
para as Distribuidoras. 
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3.3. Agentes no SIN  

No SIN, há cinco tipos de agentes: os agentes de geração, comercialização, 

distribuição, transmissão e o comercializador varejista. Os agentes, exceto o de 

transmissão, atuando juntamente com os órgãos regulatórios, são os responsáveis por 

toda comercialização de energia no SIN. A seguir, serão apresentados a definição de cada 

um deles.   

3.3.1. Agentes de geração 

Na atividade de geração, todos os agentes podem vender energia para o ACR e ACL. 

Os agentes da categoria Geração são classificados pelas seguintes classes: 

•    Concessionário de Serviço Público de Geração: agente titular de concessão para 

exploração de ativo de geração a título de serviço público, outorgada pelo Poder 

Concedente. 

•  Produtor Independente de Energia Elétrica: agente individual, ou participante 

de consórcio, que recebe concessão, permissão ou autorização do Poder Concedente para 

produzir energia destinada à comercialização por sua conta e risco. 

•  Autoprodutor: agente com concessão, permissão ou autorização para produzir 

energia destinada a seu uso exclusivo, podendo comercializar eventual excedente de 

energia desde que autorizado pela Aneel. 

3.3.2. Agentes de comercialização 

Fazem parte da categoria de Comercialização os agentes 

importadores, exportadores e comercializadores de energia elétrica, além 

dos consumidores livres e dos consumidores especiais, segundo as definições a seguir: 

• Comercializador: agente que compra energia por meio de contratos bilaterais 

celebrados no ACL, podendo vender energia a outros comercializadores, a geradores e 

aos consumidores livres e especiais, no próprio ACL, ou aos distribuidores por meio dos 

leilões de ajuste no ACR. 
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 • Consumidor Livre: consumidor que, atendendo aos requisitos da legislação 

vigente, pode escolher seu fornecedor de energia elétrica (gerador e/ou comercializador) 

por meio de livre negociação. Para estar apto a ser um consumidor livre, o mesmo deve 

possuir demanda mensal superior ou igual a 3 MW. 

 •   Consumidor Especial: consumidor com demanda mensal maior que 50kW e que 

tem o direito de adquirir energia de qualquer fornecedor, desde que a energia adquirida 

seja oriunda de fontes incentivadas (eólica, Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, 

biomassa ou solar). 

•   Importador: agente que detém autorização do Poder Concedente para realizar 

importação de energia elétrica para abastecimento do mercado nacional. 

 •   Exportador: agente que detém autorização do Poder Concedente para realizar 

exportação de energia elétrica para abastecimento de países vizinhos. 

3.3.3. Agentes de distribuição 

Os agentes da categoria Distribuição são as empresas concessionárias 

distribuidoras de energia elétrica, que realizam o atendimento da demanda de energia aos 

consumidores com tarifas e condições de fornecimento reguladas pela ANEEL. 

Pela regulamentação vigente, todos os distribuidores têm participação obrigatória 

no ACR, celebrando contratos de energia com preços resultantes de leilões. 

3.3.4. Agentes de transmissão 

Os agentes de transmissão são os detentores de concessão outorgada pelo Poder 

Concedente para transmissão de energia elétrica, com instalação na rede básica. A 

entrada de novos agentes de transmissão, que não precisam ser membros da CCEE, ocorre 

por meio de licitação para construção de novas linhas.  

É importante dizer que, conforme regulamento atual, os agentes de transmissão 

não participam das atividades de comercialização de energia no SIN. Eles atuam, 

principalmente, com a ONS.  
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3.3.5. Agente Comercializador Varejista 

O comercializador varejista (que tanto pode pertencer à categoria de geração ou à 

classe dos comercializadores) é um tipo de agente que ficará responsável por representar, 

em seu nome e conta, consumidores livres, consumidores especiais, produtores 

independentes ou autoprodutores junto à CCEE.  

Com isso, o representado não necessita se tornar agente da CCEE, uma vez que fica 

a cargo do varejista o cumprimento de todas as suas obrigações, bem como a 

representação de seus ativos junto à CCEE. 

No caso dos geradores, aqueles com capacidade instalada igual ou superior a 50 

MW também podem ser representados por comercializador varejista, mas nestes casos é 

obrigatório que o agente de geração seja associado à CCEE e assuma responsabilidade 

solidária e proporcional em relação ao resultado financeiro do varejista. 

3.4. Comercialização de Energia Elétrica no Brasil  

O atual modelo do setor elétrico brasileiro se estabelece no ACR e no ACL, 

conforme o novo modelo do setor elétrico. Além disso, há o Mercado de Curto Prazo, onde 

são contabilizadas e liquidadas as diferenças entre os montantes gerados, contratados e 

consumidos pelos consumidores livres e especiais pertencentes ao ACL.   

A atividade de comercialização de energia elétrica compreende a compra e venda 

de energia elétrica no mercado de livre negociação. A comercialização de energia como 

atividade autônoma está sujeita a um regime competitivo, do qual diversos agentes 

podem participar, entre os quais as geradoras, atuando no regime de serviço público ou 

no de produção independente, e os agentes comercializadores e/ou importadoras de 

energia. Diferentemente da prestação dos serviços de distribuição e transmissão, cujos 

preços são regulados, na comercialização de energia elétrica os preços são fixados 

livremente, balizados pelas condições de mercado. 

A seguir, serão revisados as principais características destes dois ambientes de 

comercialização.  
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3.4.1. Ambiente de contratação regulada 

A figura 3-1 resume como ocorre o processo de comercialização de energia para os 

consumidores cativos, que são os consumidores que estão no ACR. 

 

 

Figura 3.1 – Relação de compra e venda de energia no ACR.  

 

Resumidamente, o consumidor cativo: 

 

 Paga pela energia elétrica de concessionária ou permissionária que tem a 

concessão para fazer o serviço de distribuição, ou seja, paga a energia das 

distribuidoras locais; 

 Não tem possibilidade de negociar preço, ficando sujeito às tarifas de 

fornecimento estabelecidas pela ANEEL; 

 Absorve incertezas e erros do planejamento centralizado de governo e da 

distribuidora e participa do rateio dos custos da diferença entre geração 

programada e realizada (ESS), ou seja, está exposto a riscos e não tem como 

gerenciá-los; 

 Compra energia elétrica de distribuidoras que adquiriram essa energia através 

de leilões, portanto precisam repassar esses custos ao consumidor; 

 A comercialização de energia é mais simples, visto que o consumidor só deve 

pagar pela energia utilizada mensalmente, diferentemente do ACL, onde é 

necessário ajustar vários pontos.  Portanto, não necessita de nenhum 

gerenciamento. 

 

Os leilões de compra de energia elétrica são realizados pela CCEE, por delegação 

da ANEEL ocupam papel essencial no ACR. Os compradores e vendedores de energia 

participantes dos leilões formalizam suas relações comerciais por meio de contratos 
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registrados no âmbito do ACR. Nos leilões estruturantes definidos pelo CNPE, os leilões 

são realizados diretamente pela ANEEL.  

Os contratos desse ambiente têm regulação específica para aspectos como preço 

da energia, submercado de registro do contrato e vigência de suprimento, os quais não 

são passíveis de alterações bilaterais por parte dos agentes. Apesar de não ser contratada 

em leilões, a energia gerada pela usina binacional de Itaipu e a energia associada ao 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) são 

enquadradas no ACR, pois sua contratação é regulada, com condições específicas 

definidas pela Aneel. 

3.4.2. Ambiente de contratação livre 

No ACL, os geradores a título de serviço público, autoprodutores, produtores 

independentes, comercializadores, importadores e exportadores de energia e os 

consumidores livres e especiais têm liberdade para negociar a compra de energia, 

estabelecendo volumes, preços e prazos de suprimento.  

No caso específico dos consumidores livres e especiais, o consumidor escolhe seu 

gerador diretamente ou por intermédio do agente comercializador, conforme a figura 3-

2, que elucida as macro etapas do sistema de compra e venda de energia no mercado 

livre.    

 

 

Figura 3.2 – Relação de compra e venda de energia no ACL.  

Devido a competição, tem-se como resultado o benefício econômico do insumo 

energia elétrica em comparação às tarifas praticadas no ambiente cativo, ou seja, o custo 

da energia (kWh) é menor no ACL. 

Resumidamente, o consumidor livre: 
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 Traça estratégias e negocia livremente as condições comerciais de contratação 

da sua energia; 

 Tem possibilidade de escolher preço, prazo, indexação e ter flexibilidade quanto 

ao montante de consumo mensal; 

 Escolhe seu fornecedor de energia, que pode ser um Gerador ou um agente 

Comercializador; 

 No caso específico do consumidor especial, por utilizar fontes incentivadas, há 

desconto na TUSD e, por consequência, menor custo de energia; 

 A permanência mínima no ACL é de 5 anos depois da sua inserção no mesmo; 

 É necessário o gerenciamento mensal da energia por parte do consumidor ou 

algum agente que o represente e faça a gestão do seu contrato; 

 Deve definir anualmente a curva de consumo de energia do próximo ano. 

 

Essas operações são pactuadas por meio de Contratos de Compra de Energia no 

Ambiente Livre. Esses contratos devem ser, obrigatoriamente, registrados na 

CCEE, instituição responsável por realizar a liquidação financeira das diferenças entre os 

montantes contratados e os montantes efetivamente consumidos. Os tipos de contrato no 

ACL são: 

 

a) Contrato de Compra de Energia Incentivada (CCEI): tem como objeto 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, 

como centrais geradoras eólicas, termelétricas a biomassa e usinas de fonte 

solar, além de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). 

 

b) Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de 

Contratação Livre (CCEAL): tem como objeto a compra e venda de 

energia entre agentes de geração e comercializadores ou consumidores 

livres. 
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c) 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. Essa terminologia de contratos bilaterais está sendo 

substituída por CCEAL. Os contratos bilaterais 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 serão 

contabilizados em base horária e modulados por patamar de carga sem 

validações – ou seja, os dados não precisam ser iguais para um mesmo 

período. O contrato bilateral é registrado pelo agente vendedor e validado 

pelo agente comprador diretamente no SCL. Os contratos podem ser 

criados através da interface do sistema ou via carga de arquivo em formato 

XML. Contratos não validados pelo comprador não são contabilizados, 

assim como os contratos entre agentes e terceiros que não sejam agentes 

da CCEE. 

 

d) Contratação da energia de reserva: este mecanismo de contratação foi 

criado para aumentar a segurança no fornecimento de energia elétrica do 

Sistema Interligado Nacional (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. Sua contratação é viabilizada por meio dos Leilões 

de Energia de Reserva. Esta modalidade de contratação é formalizada por 

meio de dois contratos: o CER e o Conuer. Os Contratos de Energia de 

Reserva (CER) são firmados entre os agentes vendedores nos leilões e a 

CCEE, na condição de representante dos agentes de consumo, tanto do ACR 

como do ACL. 

 

e) Contratos de Uso de Energia de Reserva (Conuer): 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 

http://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que-fazemos/projetoseiniciativas/novo_scl
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consumidores especiais – em decorrência dos Contratos de Energia de 

Reserva (CER). 

 

No ACL, há dois tipos de consumidores: o consumidor livre e o consumidor 

especial.  O decreto n° 5.163 de 30 de julho de 2004 define cada um deles, mas somente o 

consumidor especial é objeto de estudo deste trabalho. Logo, conforme a resolução 

normativa 414, tem-se a seguinte definição para consumidor especial:  

“consumidor especial: agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 

CCEE, da categoria de comercialização, que adquire energia elétrica proveniente de 

empreendimentos de geração enquadrados no § 5o do art. 26 da Lei no 9.427, de 26 de 

dezembro de 1996, para unidade consumidora ou unidades consumidoras reunidas por 

comunhão de interesses de fato ou de direito cuja carga seja maior ou igual a 500 kW e que 

não satisfaçam, individualmente, os requisitos dispostos nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 

7 de julho de 1995”; 

ou seja, consumidor especial é qualquer consumidor que possua demanda contratada 

maior que 500 kW e que adquira energia de fontes alternativas. O termo incentivado se 

refere ao fato de que o governo, por meio do programa PROINFA, fornece desconto na 

TUSD para os consumidores que utilizam este tipo de fonte. 

3.4.3. Mercado de curto prazo e PLD 

Todos os contratos de compra e venda de energia celebrados no mercado, tanto no 

ACR como no ACL, devem ser registrados na CCEE, que realiza a medição dos montantes 

efetivamente produzidos/consumidos por cada agente. As diferenças apuradas, positivas 

ou negativas, são contabilizadas para posterior liquidação financeira no Mercado de Curto 

Prazo (MCP) e valoradas ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). 

Assim, o MCP pode ser definido como o segmento da CCEE onde são contabilizadas 

as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados pelos agentes e os 

montantes de geração e de consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos 

agentes. Além disso, no MCP não existem contratos, ocorrendo a contratação multilateral, 

conforme as Regras de Comercialização. 

http://www.ccee.org.br/portal/faces/oquefazemos_menu_lateral/precos
http://www.ccee.org.br/portal/faces/oquefazemos_menu_lateral/regras
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Para melhor entendimento, a figura 3-3 realiza uma comparação entre o ACR, ACL 

e o MCP. 

 

Figura 3.3 – Tipos de mercado para comercialização de energia (CCEE 2015 – Paronama ))  

 

O PLD é o preço da energia no ambiente do MCP e é determinado em base semanal, 

considerando três patamares de carga, para cada submercado do SIN. O seu valor é função 

dos Custos Marginais de Operação (CMO), que varia em função das condições 

hidrológicas, da demanda de energia, do despacho energético, etc. Os preços servirão para 

a liquidação de toda a energia não contratada entre os agentes. 

Na figura 3-4 é apresentado a evolução média anual do PLD desde 2000. 

 

 

Figura 3.4 – Preço médio anual do PLD (CCEE 2015 – infoPLD Nº 184 )) 
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Para melhor entendimento, considere o seguinte exemplo: em um determinado 

mês, um consumidor especial irá pagar 200,00 R$/kWh para a energia contratada e o PLD 

deste mês, que foi estabelecido pela CCEE, é 300 R$/kwh no submercado do consumidor. 

Caso o consumidor consuma 130% da energia contratada, ou seja, 30% a mais do que foi 

contratado, ele pagará 100% com o preço de 200,00 R$/kWh e outros 30% serão 

liquidados no MCP e o preço dessa energia excedente será igual o PLD vigente no 

submercado, ou seja, 30% desta energia custará 300 R$/kWh.  

3.5. Proinfa e fontes incentivadas 

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), 

instituído pela Lei nº 10.438/2002, é um programa do governo que é ministrado pelo 

MME e, conforme descrito no Decreto nº 5.025, de 2004, foi instituído com o objetivo de 

aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos concebidos 

com base em fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) no (SIN).  

Toda a energia produzida pelos participantes do programa tem garantia de 

contratação pela Eletrobrás por 20 anos. Assim, os contratos do Proinfa representam os 

montantes comercializados pela Eletrobrás na CCEE, tendo como vendedoras as usinas 

participantes do Proinfa e como compradoras as concessionárias de distribuição de 

energia, consumidores livres e especiais e autoprodutores adquirentes da quota-parte 

deste programa. 

 Foi estabelecido que o valor pago pela energia elétrica adquirida, além dos custos 

administrativos, financeiros e encargos tributários incorridos pela Eletrobrás na 

contratação desses empreendimentos, fossem rateados entre todas as classes de 

consumidores finais atendidas pelo SIN, com exceção dos consumidores classificados na 

Subclasse Residencial Baixa Renda (consumo igual ou inferior a 80 kWh/mês).  

Dentre os principais benefícios deste programa, pode-se destarcar: 

 Diversificação de produtores e de fontes de energia; 

  Redução da produção de CO2; 

 Absorção de novas tecnologias. 
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O Proinfa é o programa responsável por custear o desconto na TUSD dos 

consumidores especiais por meio do repasse aos consumidores finais. O desconto dado é 

função da fonte alternativa utilizada. A figura 3.5 apresenta a participação do Proinfa e 

das fontes por estado em todo o território abrangido pelo SIN. 

 

 

Figura 3.5 – Mapa de fontes por estado (MME - Fontes alternativas por estado) 

 

A resolução normativa 247 de 21 de dezembro de 1996, estabelece as condições 

para a comercialização de energia elétrica oriunda de empreendimentos de geração que 

utilizem fontes primárias incentivadas, com unidade ou conjunto de unidades 

consumidoras cuja carga seja maior ou igual a 500 kW e dá outras providências. 

As fontes alternativas incentivadas podem ser: 

 PCHs (PIE, AP) com cuja a potência instalada 1000 kW e 30.000 kW; 

 Empreendimentos com Potência Instalada até 1000 kW; 

 Fonte solar, eólica ou biomassa de potência injetada na linha de distribuição e/ou 

transmissão até 30.000 kW. 

 O Consumidor Especial pode comprar energia com 50%, de 80% ou 100% de 

desconto na TUSD, sendo que o desconto final do Consumidor Especial será a média 
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ponderada dos descontos associados às energias compradas. Logo, o desconto final será 

um valor entre 50% a 100%. 

3.6. Tarifação em cada regime de contratação 

Os diversos consumidores conectados ao SIN possuem perfil de consumo e 

características de fornecimento físico diferentes entre si. Para uma correta adequação 

tarifária, os consumidores são enquadrados nas três categorias abaixo:  

 

 Grupo tarifário: Adequa o consumidor (ACR e ACL) ao nível de tensão e 

classe de atendimento; 

 Modalidade tarifária: Tarifação em função da hora de utilização da energia 

ao longo dia; 

 Bandeira tarifária: Acréscimo de tarifa em função das condições de geração. 

Somente os consumidores cativos sofrem acréscimo de tarifa devido a 

bandeira tarifária. 

 

No ACL, respeitando a curva de preço mínimo da energia, as distribuidoras 

determinam bilateralmente o preço da energia com o consumidor no período de 

contratação. Logo, não é possível realizar uma modelagem analítica para posterior 

comparação dos preços de energia no ACL e ACR. Então, neste trabalho não será realizado 

um estudo de todas as tarifas que precificam o preço da energia, o preço do uso do sistema 

de transporte e distribuição, etc.    

3.6.1. Grupos Tarifários e Modalidades Tarifárias  

As características e definições de Grupos e Modalidade tarifárias são retiradas do 

“Módulo 7: Estrutura Tarifária das Concessionárias de Distribuição - Submódulo 7.1 – 

Procedimentos Gerais – Revisão 1.0”. Este documento se encontra no site da ANEEL.  

Os Grupos Tarifários adequam as tarifas ao nível de tensão que o consumidor é 

atendido. Os consumidores podem ser classificados em dois Grupo tarifários:  
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 Grupo A – A tensão de fornecimento é maior ou igual à 2,3 kV. 

 Grupo B  – A tensão de fornecimento é menor ou igual à 2,3 kV. 

 

As modalidades tarifárias adequam a tarifação do consumidor de acordo com o seu 

perfil de consumo. Para isso, a ANELL estabeleceu a divisão de tarifação de acordo com as 

seguintes modalidades: 

 

 Modalidade tarifária convencional: estrutura caracterizada pela aplicação de 

tarifas de consumo de energia elétrica (kWh) e/ou de demanda de potência (kW) 

independentemente das horas de utilização do dia. 

 Modalidade tarifária horo-sazonal: estrutura 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. 

 Modalidade tarifária horo-sazonal verde: é aplicada uma única 

tarifa de demanda (kW) e as tarifas de consumo (kWh) variam 

conforme o horário do dia e o período do ano. 

 Modalidade tarifária horo-sazonal azul: as tarifas de demanda 

(kW) variam de acordo com as horas de utilização do dia e as tarifas 

de consumo (kWh) variam conforme o horário do dia e o período do 

ano. 

 

A tabela 3-2 estabelece as condições de faturamento de cada modalidade horo-

sazonal. 
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Tabela 3-2 - Modalidades Tarifárias – Enquadramento e Faturamento 

Tipo de Tarifa/ 

Critérios de 

enquadramento 

Valores a serem Faturados 

Consumo 

(kWh) 

Demanda 

(kW) 

Ultrapassa-

gem 

Energia 

reativa 

excedente 

Demanda 

correspondent

e ao reativo 

excedente 

Horo-sazonal 

verde 

 

Aplicada 

opcionalmente 

para unidades 

consumidoras 

atendidas em 

tensão inferior a 

69 kV. 

O valor 

registrado 

no horário 

de Ponta (p); 

 

O valor 

registrado 

no horário 

Fora de 

Ponta (fp);  

Maior valor 

entre:  

 - demanda 

medida;  

- demanda 

contratada, 

exceto 

unidades 

consumidora

s rurais ou 

sazonais; 

- 10% da 

demanda 

contratada 

p/ unidades 

consumidora

s rurais ou 

sazonais. 

Aplicável 

quando a 

demanda 

medida 

superar a 

contratada em 

10%. 

 

Em caso de 

ultrapassagem

, todo o valor 

acima do 

contrato é 

tarifado como 

ultrapassagem

. 

 

O registrado 

no horário 

de Ponta (p); 

 

O registrado 

no horário 

Fora de 

Ponta (fp) 

Aplicável ao 

valor da DMCR 

que exceder a 

demanda 

faturável. 

Tarifas 

diferenciada

s no horário 

de Ponta e 

Fora de 

Ponta para 

os períodos 

seco e 

úmido 

(R$/kWh) 

Tarifa Única 

em R$/kW 

(sem 

variação para 

os períodos 

seco e 

úmido). 

Tarifa Única 

em R$/kW 

(sem variação 

para os 

períodos seco 

e úmido).. 

Tarifas 

diferenciada

s no horário 

de Ponta e 

Fora de 

Ponta para 

os períodos 

seco e 

úmido 

(R$/kWh) 

Tarifa Única em 

R$/kW (sem 

variação para 

os períodos 

seco e úmido). 
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Horo-sazonal 

azul 

 

Aplicada 

compulsoriamen

-te para 

unidades 

consumidoras 

atendidas em 

tensão ≥ 69 kV; 

 

Opcional para 

unidades 

consumidoras 

atendidos em 

tensão inferior a 

69 kV. 

 

  

O valor 

registrado 

no horário 

de Ponta (p); 

• O valor 

registrado 

no horário 

Fora de 

Ponta (fp); 

Maior valor 

entre: 

•demanda 

medida; 

 

•demanda 

contratada, 

exceto 

unidades 

consumidora

s rurais ou 

sazonais 

• 10% da 

demanda 

contratada 

p/ unidades 

consumidora

s rurais ou 

sazonais 

• Aplicável 

quando a 

demanda 

medida 

superar a 

contratada: 

- em 10% para 

unidades com 

tensão inferior 

a 69 kV; 

- e em 5%, 

para unidades 

consumidoras 

com 

tensão ≥ 69 

kV; 

• Em caso de 

ultrapassagem

, todo o valor 

acima do 

contrato é 

tarifado como 

ultrapassagem

.  

• O 

registrado 

no horário 

de ponta (p); 

 

• O 

registrado 

no horário 

Fora de 

Ponta (fp). 

   

• Aplicável ao 

valor da DMCR 

que exceder a 

demanda 

faturável. 

Tarifas 

diferenciada

s no horário 

de Ponta e 

Fora de 

Ponta para 

período seco 

e úmido 

(R$/kWh) 

Tarifas 

diferenciadas 

no horário de 

Ponta e Fora 

de Ponta 

(R$/kW). 

Tarifas 

diferenciadas 

no horário de 

Ponta e Fora 

de Ponta 

(R$/kW). 

Tarifas 

diferenciada

s no horário 

Ponta e Fora 

de 

Ponta,  para 

períodos 

seco e 

úmido 

(R$/kWh). 

Tarifas 

diferenciadas 

no horário de 

Ponta e Fora de 

Ponta (R$/kW). 
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Convencional 

 

Aplicada como 

opção para 

unidades 

consumidoras 

atendidas em 

tensão de 

fornecimento 

inferior a 69 kV, 

com demanda 

contratada 

inferior a 300 

kW. 

 

 

O valor 

registrado 

Maior valor 

entre: 

• demanda 

medida;  

•demanda 

contratada, 

exceto unidades 

consumidoras 

rurais ou 

sazonais; 

• demanda 

medida ou 10% 

da > demanda 

medida nos 11 

meses 

anteriores, 

p/unidades 

consumidoras 

rurais ou 

sazonais. 

• Aplicável 

quando a 

demanda 

medida 

superar a 

contratada em 

10%. 

• Em caso de 

ultrapassagem, 

todo o valor 

acima do 

contrato é 

tarifado como 

ultrapassagem. 

• O valor 

calculado.  

 Aplicável ao 

valor 

calculado da 

DMCR que 

exceder a 

demanda 

faturável 

Tarifa Única 

em R$/kW  

 Tarifa Única em 

R$/kW  

 Tarifa Única 

em R$/kW  

Tarifa 

Única em 

R$/kW  

Tarifa Única 

em R$/kW  

Monômia 

 

Aplicada como 

opção, p/ 

unidades 

consumidoras 

atendidas em 

tensão primária 

 

O valor total 

registrado 

Não se aplica Não se aplica O valor 

calculado. 

Não se aplica 

Tarifa única 

(R$/kWh- 

Grupo B da 

respectiva 

classe) 

Não se aplica Não se aplica  Tarifa única 

(R$/kWh -  

Grupo B da 

respectiva 

classe) 

Não se aplica 
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A tabela 3-3 fornece uma visão holística da relação entre os grupos tarifários, 

modalidades tarifárias e se há cobrança das tarifas TUSD e TE.  

 

Tabela 3-3– Relação entre os Grupo tarifários, modalidades tarifárias e as tarifas TUSD e TE 

Logo, conforme a tabela 3-3, um consumidor que pertença ao Grupo B, subgrupo 

B1 e aderiu a modalidade tarifária Convencional pagará uma parcela da TUSD 

proporcional a demanda de energia (R$/MW) e uma parcela de TE proporcional ao 

consumo de energia (R$/MWh). Caso o mesmo consumidor venha a aderir a modalidade 

tarifária branca, a precificação das tarifas TUSD e TE será função da hora de utilização do 

dia, ou seja, tarifas diferentes para o horário fora de ponta, intermediário e de ponta. 

3.6.2. Bandeiras Tarifárias 

A Resolução Normativa nº 547, de 16 de abril de 2013, estabelece os 

procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeiras tarifárias.  
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A Bandeira Tarifária é o sistema que sinaliza aos consumidores cativos os custos 

reais da geração de energia elétrica. A cor da bandeira (verde, amarela ou vermelha) 

indica se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de 

eletricidade. A tabela 3-3 estabelece a relação entre o acréscimo na tarifa, a bandeira 

tarifária e a condição de geração. 

 

Tabela 3-4 – Relação de acréscimo na tarifa em função da bandeira tarifária 

Bandeira 

Tarifária 
Condição de geração Acréscimo na tarifa 

Verde Favorável A tarifa não sofre nenhum acréscimo 

Amarela Menos favoráveis R$ 0,025 para cada kWh consumido* 

Vermelha Condições mais custosas R$ 0,045 para cada kWh consumido*  

* Dados válidos para o primeiro semestre de 2015. 

 

É importante dizer que a tarifa de energia do consumidor livre não varia em função 

da Bandeira Tarifária. 

A aplicação das bandeiras é realizada conforme os valores do Custo Marginal de 

Operação (CMO) e do Encargo de Serviço de Sistema por Segurança Energética (ESS_SE) 

de cada subsistema. O CMO equivale ao preço de unidade de energia produzida para 

atender a um acréscimo de demanda de carga no sistema. Uma elevação desse valor indica 

que a geração de energia elétrica está custando mais. Já os Encargos de Serviço do Sistema 

(ESS) advêm da solicitação de despachar geração mais custosa (térmicas), visando 

garantir a futura segurança do suprimento energético nacional. 

Uma vez por mês, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) calcula o CMO, e 

com essas informações a ANEEL aciona a bandeira tarifária que estará vigente no mês 

seguinte.  

3.6.3. Curva de carga, modalidades tarifárias e fator de carga  

Curva de carga é a curva formada pela relação de demanda de potência (kW) ao 

longo do tempo e que se repete com certa periodicidade de tal forma que possa ser 
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definida uma curva média que represente o consumo real com precisão satisfatória. Em 

outras palavras, a curva de carga é a função Demanda média (t).  

 

 

Cada consumidor possui o seu perfil típico de consumo de energia ao longo do dia, 

mês e até mesmo ano. É fundamental que a curva de carga seja bem determinada, pois os 

seguintes parâmetros são obtidos por meio dela: 

 

 Consumo médio mensal no horário de ponta; 

 Consumo médio mensal no horário fora de ponta; 

 Demanda máxima no horário fora de ponta; 

 Demanda máxima no horário de ponta; 

 Fator de carga; 

 

O consumo de energia no horário de ponta, em função da curva de carga, é: 

 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑛𝑜 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 = ∫ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎(𝑡)𝑑𝑡
𝐹𝑖𝑚 𝑑𝑜 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

𝐼𝑛í𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑜 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

 (3.1) 

 

O consumo de energia no horário fora de ponta, em função da curva de carga, é: 

 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑛𝑜 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 = ∫ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎(𝑡)𝑑𝑡
𝐹𝑖𝑚 𝑑𝑜 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

𝐼𝑛í𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑜 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

 (3.2) 

 

O fator de carga é a relação entre a demanda máxima e média de uma dada curva 

de carga. 

 

 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  
1

𝐷𝑚𝑎𝑥𝑇
∫ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 (3.3) 

 

Uma vez determinado o fator de carga, conforme a figura 4-3, que foi estabelecida 

pela ANELL, pode-se determinar a melhor modalidade tarifária para o consumidor. 
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Figura 3.6 – Modalidade tarifária em função do fator de carga ( ESTRUTURA TARIFÁRIA ) 

 

Analisando-se a figura 3-7, percebe-se que acima de 0,66, o custo de energia da 

modalidade tarifária azul se torna menor do que o verde. Logo, pode-se utilizar a figura 3-

7 como parâmetro de referência para escolha da modalidade tarifária. Para tal, basta 

determinar corretamente o fator de carga na ponta da curva de carga média, pois o preço 

da energia e dos encargos no horário fora de ponta das modalidades tarifárias verde e 

azul são iguais. 

A título de exemplo, estabelecimentos e indústrias que operam no horário 

comercial comumente se enquadram na modalidade tarifária verde, pois não consomem 

muita energia no horário de ponta. Por sua vez, shoppings e indústrias que operam até o 

fim de dia, comumente se enquadram na modalidade tarifária azul, pois consomem 

normalmente no horário de ponta. 

3.6.4. Fatura total no ACL 

No ACL, a fatura total da energia, ou seja, o gasto mensal com este insumo, é 

determinado em função de duas parcelas: uma parcela relativa a TUSD fio e a outra 

relativa ao consumo de energia. Os impostos, tarifas, encargos, preço da energia e do 
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consumo mensal estão embutidas nestas duas parcelas, como segue (ESTRUTURA 

TARIFÁRIA): 

 

 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜

(1 − 𝐼𝐶𝑀𝑆)
 (3.4) 

 

 
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ∗ (1 + % 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝐿𝑇) + 𝑇𝑈𝑆𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

+ 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝐶𝐶𝐸𝐸 ∗ (1 − 𝐼𝐶𝑀𝑆) 
(3.5) 

 

 𝑇𝑈𝑆𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑇𝑈𝑆𝐷𝑓𝑖𝑜 + 𝑇𝑈𝑆𝐷𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠) ∗ (1 + 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝 + 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑠) (3.6) 

 

 

𝑇𝑈𝑆𝐷𝑓𝑖𝑜 =        (1 − 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑇𝑈𝑆𝐷𝑓𝑖𝑜)

∗ (𝑇𝑈𝑆𝐷𝑓𝑖𝑜𝐻𝑃 ∗ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐻𝑃 + 𝑇𝑈𝑆𝐷𝑓𝑖𝑜𝐻𝐹𝑃 ∗ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐻𝐹𝑃

+ 𝑇𝑈𝑆𝐷𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐻𝑃) ∗ (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎)−1 

(3.7) 

 

Percebe-se que a fatura total é função das tarifas TUSDfioHP, TUSDfioHFP, 

TUSDencargos e TUSDverde. Para os consumidores da modalidade tarifária azul, 

TUSDverde =0 R$/MWh. 

Para compreender o custo total da energia, segue um exemplo: para um 

determinado consumidor da modalidade tarifária azul, A4, tem-se os seguintes dados de 

consumo e preço das tarifas, que são apresentados na tabela 3-5. 

 

Tabela 3-5 – Dados de um exemplo para cálculo da TUSDfio 

 Horário de Ponta Horário Fora de Ponta 

Demanda (kW) 1.000 1.200 

Consumo (kWh) 50.000 450.000 

TUSD (R$/kW) 23,00 10,00 

 

Conforme a equação 3.6, tem-se que a tarifa TUSD fio pode ser calculada em função 

dos dados da tabela 3-5 como segue: 

 

TUSDfio = (1000*23+1200*10)/(50000+450000) = 70,00 R$/MWh 
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ou seja, sem desconto na TUSDfio, o consumidor ira pagar 70,00 R$/MWh. Já para um 

produto com 50% de desconto na TUSDfio, o mesmo consumidor irá pagar 35,00 

R$/MWh por essa tarifa.  

É importante dizer que não se deve confundir tarifa de energia com tarifa de 

demanda, sendo que a primeira é relativa ao consumo de energia em kWh ou unidade 

equivalente e a segunda é relativa a potência contratada em kW ou unidade equivalente. 

3.6.5. Fatura total no ACR 

No ACR, a fatura total da energia é determinada em função de uma parcela. Os 

impostos, tarifas, encargos, preço da energia e do consumo mensal estão embutidas nesta 

parcela, como segue (ESTRUTURA TARIFÁRIA) : 

 

 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 ∗ (1 + 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝 + 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑠)

(1 − 𝐼𝐶𝑀𝑆)
 (3.8) 

 

 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 = (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)−1 ∗ (𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐻𝑃 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐻𝑃

+ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐻𝐹𝑃 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐻𝐹𝑃 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐻𝐹𝑃

∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐻𝐹𝑃 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐻𝑃 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐻𝑃) 

(3.9) 
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Capítulo 4- Processo de migração do ACR para ACL 

 

4.1. Introdução 

A partir de 2008, conforme a figura 4.1, há um crescimento do número de 

migrações para o Mercado Incentivado, ou seja, aumento da participação dos 

consumidores especiais no mercado livre. 

 

 

Figura 4.1 – Histórico do mercado livre (Panorama CCEE-2015) 

Isto evidência que este mercado pode apresentar características interessantes 

para os consumidores cativos aptos para migrarem para o ACL, motivando-os a se 

inserirem neste mercado.   

Dos estudos realizados, constatou-se que as principais variáveis que deverão ser 

analisadas para avaliar se é financeiramente vantajoso a migração, listadas em ordem 

decrescente de importância, são: 
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 Preço da energia:  varia conforme contrato e é praticamente constante nos 

intervalos determinados; 

 Perfil de consumo: é a curva de carga do consumidor, que ditara a 

modalidade tarifária, o montante contratado e outras características de 

consumo; 

 Custos de adequação: são os custos para ingresso e gerenciamento dos 

afazeres no ACL. 

4.2. Requisitos para migração 

O consumidor cativo, devidamente regulado no ACR, que desejar migrar para o 

ACL, deverá atender aos critérios vigentes da tabela 4-1, conforme resolução normativa 

414. Os consumidores cativos que podem migrar para o ACL, conforme o decreto nº 

5.163 de 30 de julho de 2004, são chamados de consumidores potencialmente livres. 

Tabela 4-1 Requisitos para migração para o Mercado Livre - Grupo Tarifário A 

Tipo 
Demanda 

Contratada 
Fornecedor 

Tensão 
Mínima 

Data de 
Conexão 

Convencional 
Acima de  

3 MW 
Qualquer 
gerador 

69 kV 
Antes de 

08/07/1995 
Qualquer 

tensão 
Depois de 

08/07/1995 

Especial 
Acima de  
500 kW 

Fontes 
Incentivadas 

Qualquer 
tensão 

Qualquer data 

  

Conforme a tabela 4-1, atendendo aos critérios do tipo especial, o consumidor 

estará apto a iniciar o processo de inserção no Mercado Livre Incentivado, que se dá por 

meio das etapas de Leilão de compra de energia, adesão e modelagem. Os 

4.3. Negociação bilateral da oferta de energia 

Neste tópico é apresentado as características da energia que são negociadas 

bilateralmente entre o consumidor e a distribuidora. São elas: 

 

 Preço da energia (R$/kWh) e período de fornecimento; 
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 Montande de energia (MW médio) 

 Sazonalização anual; 

 Flexibilidade mensal; 

 Índice de reajuste  

4.3.1. Preço da energia e período de fornecimento 

O preço da energia (R$/kWh) é acordado entre a distribuidora e o consumidor. A 

distribuidora, respeitando o preço mínimo da energia, negocia com o consumidor o 

período de fornecimento e o preço no ano. 

É importante dizer que, diferentemente da Tarifa de Uso do Sistema (TUSD), o 

preço da energia não é uma tarifa, mas sim o custo de um produto.  

O período de fornecimento, como o nome já diz, é o prazo de contratação de energia 

no ACL. O preço da energia é determinado para cada ano do período de fornecimento. 

4.3.2. Montante de energia 

O montante de energia a ser contratado pode ser determinado como o consumo 

médio total mensal. Ele pode ser determinado por meio da curva de carga, conforme o 

item 3.6.3, e análise de consumo futuro, ou seja, da perspectiva de consumo que o 

consumidor presuma vir a ter. O consumidor deverá determinar o montante de energia 

para cada período de fornecimento. 

O montante de energia também pode ser determinado como a média de consumo 

dos últimos dozes meses e é comumente expresso em MW médio, que se relaciona com o 

consumo total em kWh conforme a seguinte expressão: 

 

 Montante𝑀𝑊𝑚é𝑑𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑘𝑊ℎ

730 ∗ 1000
 (4.1) 

 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐻𝑜𝑟.𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐻𝑜𝑟.  𝐹𝑜𝑟𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎 (4.2) 
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4.3.3. Sazonalização Anual  

Sazonalização pode ser definido como a distribuição mensal do montante de 

energia que foi contratado no período de fornecimento de tal forma que a integralização 

anual seja igual ao montante médio. A energia pode ser alocada como o consumidor 

desejar, deste que sejam respeitados os limites de sazonalização superior e inferior. 

Para melhor compreensão, imagine o seguinte exemplo: supondo que o montante 

médio mensal seja de 1 MW médio e que o limite superior de sazonalização é 200% e o 

inferior é 0%, tem-se que, neste caso, o consumidor pode alocar no máximo 2 MW médio 

no mês e, no mínimo, 0 MW médio, ou seja, nada. 

O consumidor será o responsável por sazonalizar a energia contratada. Se o limite 

superior ou inferior for(em) ultrapassado(s), a sazonalização será negada e o consumidor 

deverá refazê-la. 

4.3.4. Flexibilidade mensal e “Take”  

Flexibilidade é a faixa de variação de consumo mensal que não acarreta alteração 

do preço da energia e é uma característica do produto energia que o consumidor adquiriu. 

Geralmente, são determinados dois tipos de flexibilidade: a flexibilidade mensal superior 

e a flexibilidade mensal inferior.  

Para melhor compreensão, imagine o seguinte exemplo: de acordo com a 

sazonalização estipulada pelo consumidor, no mês atual a energia contratada é de 1 MW 

médio. Considerando uma flexibilidade mensal superior de 130% e a flexibilidade mensal 

inferior de 60%, tem-se que o consumo mensal deste cliente poderá variar de 1,3 a 0,6 

MW médio e, neste intervalo, o preço da energia será o mesmo do estipulado no contrato. 

O conceito de Take pode ser definido como o menor valor a ser faturado, mesmo 

que o consumo mensal seja menor que o mesmo. Considerando os dados do exemplo do 

parágrafo acima e supondo que o Take mensal é de 60% e que o consumo deste mês foi 

de 0,5 MW médio, tem-se que este consumidor irá pagar o preço da energia relativo a 0,6 

MW médio com o preço estipulado no contrato, mas a diferença, ou seja, os 0,1 MW médio 

serão liquidados no mercado de curto prazo, ou seja, o consumidor irá receber uma quanti 

de 0,1 MW médio ao preço do PLD. No mesmo exemplo, supondo que o consumo tenha 
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sido 1,5 MW médio, tem-se que o consumidor irá pagar 1,3 MW médio com o preço da 

energia, conforme contrato, e a diferença, ou seja, 0,2 MW médio será precificada ao preço 

do PLD. Além disso, a energia excedente deverá ser contrata no mercado de curto prazo e 

caso não contrate esta energia, serão aplicado multas, que são estipuladas pela CCEE. 

Em um outro exemplo, um consumidor adquire energia com 100% de desconto na 

TUSD e o take é de 100%, ou seja, se o consumo sazonalidado do mês for de 1 MW médio, 

o mesmo irá pagar uma quantia mínima de 1 MW médio ao preço do contrato. Se ele 

consumir 0,1 MW médio, irá pagar 1 MW médio ao preço da energia do contrato e 

receberá receber 0,9 MW médio ao preço do PLD. Se o consumo for 1,5 MW médio, deverá 

ser pago 1,3 MW médio ao preço do contrato e 0,2 MW médio ao preço do PLD. 

Novamente, como o consumo foi maior que o limite superior de flexibilidade, está 

diferença de 0,2 MW médio deverá ser contrata no mercado de curto prazo. 

Os limites de flexibilidade são negociados e, posteriormente, registrados no 

Contrato de Compra e Venda de Energia Incentivada. 

4.3.5. Índice de reajuste e variação do preço da energia 

O preço da energia, que foi estipulado no contrato, pode variar com os seguintes 

parâmetros: índices de reajustes e imposto. 

Os índices de reajuste são fatores utilizados para corrigir o preço da energia em 

função da inflação. Os mais comuns são: IPCA, IGP-S e IRT. 

Além deste fator, o preço da energia no ACL também está sujeito a mudança devido 

a alteração do valor de impostos. Os principais e mais significativos impostos são:  pasep, 

confins e ICMS 

4.4. Processos de adesão e modelagem 

Diante da escolha de inserção no ACL, atendendo aos requisitos da tabela 4-1, para 

se regularizar perante a CCEE, o consumidor deverá passar pelas etapas de adesão e 

modelagem, que são etapas de adequação e que serão realizadas paralelamente.  

Realizadas estas etapas, finaliza-se o processo de migração. É importante dizer que esta 

etapa é realizada após a etapa de compra de energia no leilão de energia. 
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4.4.1. Processo de adesão 

Os consumidores livres e especiais devem ser membros da CCEE (Participação 

Obrigatória), ou seja, deverão ser Agentes da CCEE, podendo ser representados para 

efeitos de contabilização e liquidação, por outros Agentes da CCEE. 

O processo de adesão pode ser definido como uma etapa regulatória que tornará o 

consumidor um agente representado na CCEE. Neste processo, a distribuidora local irá 

auxiliar o consumidor em toda questão contratual relativa a este processo. 

No caso de migração de um grupo de unidades, apenas a unidade que represente 

as outras deverá se tornar agente na CCEE, caso o grupo não seja representado por outro 

agente. 

4.4.2. Processo de Modelagem de ativos 

O processo de modelagem de ativos consiste no envio de informações que 

permitam à CCEE identificar o ponto de conexão do Ativo (carga ou usina) no sistema 

elétrico e as características do ativo e de seu sistema de medição. Enfatizando, esta etapa 

deve ser realizada em paralelo ao envio da documentação de adesão.  

Para aderir à CCEE é necessário solicitar o mapeamento do(s) ponto(s) de 

medição(s) de energia das unidades consumidoras. Posteriormente, deve ser solicitado o 

cadastro do(s) ponto(s) no Sistema de Coleta de Dados de Energia (SCDE).  

Após realizar o mapeamento do(s) ponto(s) de medição, a empresa deve solicitar a 

modelagem de seus ativos no Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL). Trata-se de 

uma representação contábil do(s) pontos(s), essencial para o agente efetuar suas 

operações na CCEE. Esse processo é realizado no Sistema Online de Modelagem de Ativos 

(Soma).  

Neste processo, o consumidor assumira as seguintes responsabilidades: 

 Adequação da infraestrutura  necessária para implementação do Sistema de 

Medição para Faturamento (SMF), conforme orientações da distribuidora 

local; 

 Construção do Diagrama Unifilar para identificação do ponto de medição; 

http://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/como-participar/participe/portal/faces/pages_exclusivo/dashboard/medicao/app_cadastro_ativo/app_soma
http://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/como-participar/participe/portal/faces/pages_exclusivo/dashboard/medicao/app_cadastro_ativo/app_soma
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 Custeio do SMF, dos materiais utilizados para adequação da infraestrutura, 

da mão de obra e demais necessidades. 

 

Já a distribuidora assumirá as seguintes responsabilidades nesta etapa: 

 

 Auxiliar o consumidor em todas as etapas deste processo e repasse do custo 

do SMF e Sistema de Comunicação; 

 Elaboração do projeto do SMF e aquisição de todos componentes do SMF, 

incluindo o Sistema de Comunicação; 

 Verificação do SMF por meio de testes e medições realizadas em campo. 

 

Além disso, será realizado uma vistoria prévia da cabina da subestação do 

consumidor, sendo que o técnico responsável pela vistoria irá avaliar a infraestrutura da 

mesma para julgar se há necessidade de adaptações, reconstrução, etc. 

4.5. Metodologia para estudo da viabilidade de migração do ACR para 
o ACL 

O estudo da viabilidade financeira de migração do ACR para o Mercado Livre 

Incentivado pode ser realizado conforme os três itens subsequentes. A mesma 

metodologia pode ser utilizada para os consumidores novos que desejam optar pelo 

melhor ambiente de contração do ponto de vista financeiro. 

4.5.1. Levantamento de dados e análise de custos  

Esta etapa deve ser realizada antes de iniciar o processo de migração. Inicialmente, 

deve-se estimar a curva de carga mensal do consumidor para determinar as seguintes 

grandezas: 

 

 Consumo de energia no horário fora de ponta em kWh; 

 Consumo de energia no horário de ponta em kWh; 

 Demanda máxima no horário fora de ponta em kW; 
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 Demanda máxima no horário de ponta em kW; 

 Fator de carga. 

 

Caso o consumidor seja novo e esteja com dúvida em que ambiente de 

comercialização de energia iniciar seu fornecimento de energia, o mesmo poderá seguir a 

mesma metodologia deste item. Se for o caso, sugere-se determinar a sua modalidade 

tarifária em função do fator de carga, conforme a figura 3.7 e o grupo tarifário será função 

da tensão de fornecimento. 

O próximo passo é determinar as características do produto energia que será 

contratado no mercado livre incentivado, ou seja, definir o período de fornecimento, o 

montante de energia, a sazonalização deste montante de energia nos doze meses do ano, 

a flexibilidade mensal, o take mensal, o preço da energia e o tipo de fonte de energia. O 

tipo de fonte ditará o percentual de desconto na TUSD, que pode ser de 50, 80 ou 100%. 

Determinado estes parâmetros, o consumidor deverá consultar os preços das tarifas no 

ACR e ACL. Em função de todos estes parâmetros e conforme as expressões dos itens 3.6.4 

e 3.65 pode-se determinar a fatura total no ACR e ACL, respectivamente, para uma mesma 

condição de consumo e demanda. Logo, comparando-se estas faturas, pode-se determinar 

qual é mais financeiramente viável. 

4.5.2. Processo de migração 

Nesta etapa do processo, presume-se que os dados do item 4.5.1 foram levantados 

corretamente, todas as características do produto energia foram negociadas e o 

consumidor comprou o produto energia em leilão promovido pela distribuidora, ou seja, 

o consumidor decidiu migrar e, neste caso, ele deverá realizar as seguintes etapas: 

 

 Denunciar seu atual contrato de fornecimento junto à Distribuidora na qual 

sua unidade industrial ou comercial está conectada respeitando os prazos 

de aviso previstos no mesmo. Caso o contrato atual seja de prazo 

indeterminado pela regulamentação atual, a migração ao Mercado Livre 

será efetivada 12 meses após a formalização da denúncia junto a 

Distribuidora. 
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 Negociar e assinar o contrato de fornecimento de energia elétrica 

incentivada no Mercado Livre com um Gerador ou Comercializador. 

 Negociar e assinar o Contrato de Conexão ao Sistema de Distribuição e o 

Contrato de Uso do Sistema de Distribuição com a Distribuidora na qual a 

unidade industrial ou comercial está conectada. São contratos regulatórios 

e não representam custo. 

 Adequar seu sistema de medição de consumo junto à Distribuidora, 

conforme legislação vigente e o processo de Modelagem de ativos, que é 

descrito resumidamente no item 4.4.2. 

 Associar-se à CCEE por meio do processo de Adesão, tornando-se Agente do 

mercado, operando de acordo com suas regras e procedimentos e 

responsabilizando-se pelo pagamento dos encargos, taxas e contribuições 

setoriais previstas na legislação, os quais na condição de Consumidor Cativo 

estavam dentro da tarifa da Distribuidora. A representação do Consumidor 

Livre ou Especial junto à CCEE pode ser realizada por ele próprio ou por 

terceiros, conforme o item 4.4.3 deste trabalho.  

4.5.3. Afazeres do ACL 

Realizada todas as etapas de migração, o consumidor se tornou um consumidor 

especial. Enquanto consumidor livre, o mesmo terá as seguintes atividades: 

 

 Deverá, anualmente, fornecer a curva de consumo de energia sazonalizada; 

 Permanecer por no mínimo 5 anos para poder migrar novamente para o ACR; 

 Recontratar energia depois que o período de fornecimento do contrato antigo se 

extinguir. 
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Capítulo 5 - Estudo De Caso 

 

Pelo trabalho realizado até o momento, pode-se dizer que a principal variável a ser 

analisada antes da decisão de migração é o preço da energia.  

A tarifação em cada regime de contratação é complexa, pois cada uma é composta 

por soma de várias tarifas menores, que variam, por exemplo, em função das condições 

hidrológicas, do rateio do custo de produção e transporte de energia, conforme foi visto 

no capítulo 4. No mercado livre incentivado, que é o mercado dos consumidores especiais, 

o preço médio da energia é influenciado diretamente pelo desconto na TUSD/TUSD, que 

pode ser de 100, 80, 50. Então, os estudos de casos serão realizados considerando-se a 

variação deste parâmetro, pois os demais variam de forma estocástica ou a sua taxa de 

variação não é tão significante em comparação a porcentagem de desconto. Logo, a 

escolha certa é a que oferecer menor custo. 

São apresentados três estudos de casos reais, cujos os dados foram 

disponibilizados pela Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG. 

Em todos os casos foram considerado os seguintes dados: uma despesa mensal 

com a CCEE de 6,00 R$/MWh, ICMS de 18%, Passed e Cofins de 7,5% ( conforme o site da 

fazenda) e, para simplificar a sazonalização, todos os meses foram considerados como se 

tivessem 30 dias. 

5.1. Primeiro estudo de caso – A4 Azul 

Neste caso, um Shopping de porte médio, doravante denominado como 

Consumidor A, localizado em Minas Gerias cuja distribuidora local é a CEMIG, pertence ao 

grupo tarifário A4 (tensão de atendimento de 13,8 kV) e a sua modalidade tarifária é azul. 

O preço do aluguel de cada loja no shopping é influenciado diretamente pelo preço da 

energia e o shopping tem grande interesse na redução deste insumo para diminuição do 
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preço do aluguel. Diante disso, foi iniciado o processo de negociação para verificação da 

viabilidade.  

A curva de consumo médio mensal nos últimos doze meses deste consumidor é 

apresentada na tabela 5-1. 
 

Tabela 5-1 – Consumo mensal do consumidor A 

Mês 
Consumo no Horário  

de Ponta (kWh) 
Consumo no Horário  
Fora de Ponta (kWh) 

Consumo Total 
(kWh) 

Janeiro 41.340 513.997 555.337 

Fevereiro 23.423 279.565 302.988 

Março 24.934 289.908 314.842 

Abril 34.234 415.693 449.927 

Maio 29.349 332.488 361.837 

Junho 49.049 599.554 648.603 

Julho 38.083 469.030 507.113 

Agosto 26.049 314.743 340.792 

Setembro 23.894 286.674 310.568 

Outubro 23.948 276.339 300.287 

Novembro 34.985 405.221 440.206 

Dezembro 49.584 611.353 660.937 

Média mensal 33.239 399.547 432.786 
 

Por meio da curva de carga apresentada na Tabela 5-1 e das expressões 

apresentadas no item 3.6.3 deste trabalho, obtém-se os parâmetros apresentados na 

tabela 5-2, que são necessários para o cálculo da fatura total no ACR e ACL.  

 

Tabela 5-2 - Resumo das Características de consumo do consumidor A 

Distribuidora Local CEMIG 

Grupo Tarifário A4 

Modalidade Tarifária Azul 

Demanda Contratada no HP (kW) 750 

Demanda Contratada no HFP (kW) 900 

Consumo Médio mensal no HP (kWh) 33.239 

Consumo Médio mensal no HFP (kWh) 399.547 

Fator de Carga no HP (%) 68,18 

Fator de Carga no HFP (%) 66,76 

Consumo Total mensal - kWh 432.786 

Consumo Total mensal - MWmédios 0,593 
 

Consultando as tarifas relativas ao grupo tarifário A4, distribuidora CEMIG e 

modalidade tarifária azul, tanto no ACR e ACL, e supondo um preço de venda energia de 
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R$230,00/MWh e bandeira tarifária vermelha, pode-se construir, utilizando-se o software 

Excel, a tabela apresentada na figura 5-1, que apresenta as tarifas e a comparação das 

faturas totais no livre e cativo. 
 

 

Figura 5.1 – Tarifas médias e comparação de fatura  no ACR e ACL – Caso 1. 
 

Analisando-se a simulação representada na figura 5-1, percebe-se que o desconto 

em relação ao cativo é de R$27.626,16 ou 12,5% para bandeira verde.  

Para simular todos os cenários possiveis, realizando a mesma simulação e 

mantendo-se o preço da energia de 230,00 RS/MWh, mas variando a Bandeira Tarifária e 

o desconto na TUSD fio do ACL, obtém-se os resultados apresentados na tabela 5-3. 

 

Tabela 5-3 – Comparação de possibilidades para um preço de energia de 230,0R$/MWh. 

Bandeira  
Tarifária 

Desconto  
na TUSD 

Tarifa Média  
ACR (R$/MWh) 

Tarifa Média  
ACL (R$/MWh) 

Fatura no 
ACR (R$) 

Fatura no 
ACL (R$) 

Diferença 
(R$) 

Verde 0% 420,40 406,06 221.883,62 214.315,39 7.568,24 

Verde 50% 420,40 368,06 221.883,62 194.257,46 27.626,16 

Verde 100% 420,40 330,06 221.883,62 174.199,53 47.684,09 

Amarela 0% 447,28 406,06 236.067,92 214.315,39 21.752,53 

Amarela 50% 447,28 368,06 236.067,92 194.257,46 41.810,46 

Amarela 100% 447,28 330,06 236.067,92 174.199,53 61.868,39 

Vermelha 0% 479,53 406,06 253.089,07 214.315,39 38.773,69 

Vermelha 50% 479,53 368,06 253.089,07 194.257,46 58.831,62 

Vermelha 100% 479,53 330,06 253.089,07 174.199,53 78.889,54 
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A tabela 5-3 apresenta uma visão geral da diferença de custo do ACL em relação ao 

ACR para todos os casos possíveis, sendo que, no pior dos casos, este consumidor irá pagar 

R$7.568,24 a menos e, no caso mais comum, ou seja, bandeira verde e 50% de desconto 

na TUSD, o consumidor pagaria R$27.626,16 a menos. É importante ressaltar que a 

bandeira tarifária, que é estabelecida pela ANELL, depende das condições climáticas e o 

desconto na TUSD depende das características do produto energia que o consumidor está 

contratando, sendo limitado a disponibilidade. Percebe-se que a migração do cliente se 

torna extremamente interessante quando a bandeira tarifária é vermelha e/ou quando o 

desconto na TUSD é 100%. 

Comumente, para os consumidores do grupo tarifário A4, os custos relativos a 

adaptação do sistema de medição e, se necessário, reforma da subestação não 

ultrapassem R$20.000,00. Então, é viável a migração deste cliente, visto que em um ano o 

mesmo irá economizar R$331.513,95.  

É difícil a estimativa das tarifas no ACR. Logo, não é possível comparar as faturas 

no ACR e ACL em todo período de contratação. Então, pode não ser interessante comprar 

energia por períodos muito longos.   

O cenário atual, novembro de 2015, se demonstra como excelente período de 

migração, visto que a bandeira tarifária é vermelha, devido aos baixos regime de chuva, o 

que viabiliza ainda mais a migração, conforme a tabela 5-3, mas para uma análise de 

migração a longo prazo, por volta de 3 a 5 anos, sugere-se realizá-la em condições 

nominais, ou seja, bandeira tarifária verde, como foi realizada neste caso, apesar da 

bandeira atual ser a vermelha. 

Resumidamente, sugere-se que o consumidor A contrate energia com as seguintes 

características. 

 

Tabela 5-4 – Sugestão de compra de energia e características do consumidor A 

Distribuidora Local CEMIG 

Grupo Tarifário A4 

Modalidade Tarifária Azul 

Demanda Contratada no HP (kW) 750 

Demanda Contratada no HFP (kW) 900 

Consumo Total mensal - MWmédios 0,60 

Período de contratação 4 anos 

Preço médio 230,00R$/MWh 

Tipo de energia – Desconto na TUSD I5 - 50% 
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Ganho previsto no primeiro ano assumindo que a bandeira vermelha se mantenha R$ 705.979,40 

Ganho previsto no primeiro ano sendo conversador e assumindo bandeira verde R$ 331.513,95 

Flexibilidade  60 e 130% 

Sazonalização  0 e 200% 

Submercado SE/CO 

 

Analisando-se a tabela 5-4, percebe-se a economia anual deste cliente ficará entre 

aproxidamente R$ 331.513,95  e R$ 705.979,40, pois haverá custos relativos a migração. 

O consumidor deverá sazonalizar a energia ao longo do ano. Analisando o consumo 

médio anual, conforme a tabela 5-1, percebe-se que este consumidor consome mais 

energia nos meses de férias (janeiro, julho, dezembro). Logo, sugere-se alocar mais 

energia para estes meses, conforme a figura 5-2. 

 

 

Figura 5.2 – Sugestão de sazonalização da energia contratada baseada no consumo médio – Caso 1. 

 

A energia foi sazonalizada respeitando-se os limites de sazonalização e o consumo 

mês a mês, neste caso, foi determinado pela seguinte equação: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠𝑀𝑊𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  =  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑀𝑊𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜𝑘𝑊ℎ
) 
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Esta equação distribui a energia contratada de forma proporcional ao consumo do 

mês em relação ao consumo total anual, mas só o consumidor, baseado na sua análise de 

consumo futuro e influência de fatores externos, como crises e baixa demanda, estará apto 

a distribuir a energia contratada ao longo dos meses. Em função desta análise, o 

consumidor poderá até realizar uma contratação menor do que a média de consumo 

retornada pela curva de consumo mensal. 

Dando sequência ao estudo, o consumidor A, conforme os limites de flexibilidade 

mensais estabelecidos, poderá ter um consumo mensal entre o limite inferior e superior 

sem que o preço da energia seja alterado, conforme a figura 5-3. 

 

 

Figura 5.3 – Limites de flexibilidades mensais para a sazonalização proposta – Caso 1 

 

Pela figura 5-3, analisando-se o mês maio, tem-se que o consumo de energia poderá 

estar na faixa de 0,3 a 0,65 MW médio e assim sucessivamente para os outros meses. 

Caso o consumidor A, após criteriosa avaliação de todos estes dados, decida 

migrar, o mesmo, juntamente com a distribuidora que o auxiliará em todo o processo, 

deverá dar continuidade ao processo, passando pelas etapas de adesão e modelagem de 

ativos e demais processos descritos no item 4.5.2. 
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5.2. Segundo estudo de caso – A4 verde 

Neste caso, uma Fábrica do segmento alimentício, doravante denominado como 

Consumidor B, localizado em Minas Gerias cuja distribuidora local é a CEMIG, pertence ao 

grupo tarifário A4 (tensão de atendimento de 13,8 kV) e a sua modalidade tarifária é 

verde. A Fábrica opera de 7 às 18:00 e a curva de consumo médio mensal nos últimos doze 

meses deste consumidor é apresentada na tabela 5-5. 

 

Tabela 5-5 – Consumo mensal do consumidor B 

Mês 
Consumo no Horário  
Fora de Ponta (kWh) 

Consumo no Horário  
de Ponta (kWh) 

Consumo Total 
(kWh) 

Janeiro 1.209 198.082 199.291 

Fevereiro 2.034 202.882 204.916 

Março 2.349 233.580 235.929 

Abril 3.434 243.511 246.945 

Maio 2.980 228.902 231.882 

Junho 1.780 276.357 278.137 

Julho 3.245 229.891 233.136 

Agosto 2.987 268.512 271.499 

Setembro 2.876 226.404 229.280 

Outubro 3.784 234.546 238.330 

Novembro 2.134 213.419 215.553 

Dezembro 1.902 239.352 241.254 

Média mensal 2.560 248.786 235.513 
 

Por meio da curva de carga apresentada na Tabela 5-5 e das expressões 

apresentadas no item 3.6.3 deste trabalho, obtém-se os parâmetros apresentados na 

tabela 5-6, que são necessários para o cálculo da fatura total no ACR e ACL.  

 

Tabela 5-6 - Resumo das Características de consumo do consumidor B 

Distribuidora Local CEMIG 

Grupo Tarifário A4 

Modalidade Tarifária Verde 

Demanda Contratada no HP (kW) - 

Demanda Contratada no HFP (kW) 1.000 

Consumo Médio mensal no HP (kWh) 2.560 

Consumo Médio mensal no HFP (kWh) 248.786 

Fator de Carga no HP (%) - 

Fator de Carga no HFP (%) 74,8% 

Consumo Total mensal - kWh 251.346 

Consumo Total mensal – MW médios 0,34 
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Consultando as tarifas relativas ao grupo tarifário A4, distribuidora CEMIG e 

modalidade tarifária verde, tanto no ACR e ACL, e supondo um preço de venda energia de 

R$210,00/MWh e bandeira tarifária verde, pode-se construir, utilizando-se o software 

Excel, a tabela apresentada na figura 5-4, que apresenta as tarifas e a comparação das 

faturas totais no livre e cativo. 
 

 

Figura 5.4 – Tarifas médias e comparação de fatura  no ACR e ACL – Caso 2. 

 

Analisando-se a simulação representada na figura 5-4 percebe-se que o desconto 

em relação ao cativo é de R$12.133,78 ou 10,4% para bandeira verde.  

Para simular todos os cenários possiveis, realizando a mesma simulação e 

mantendo-se o preço da energia de 210,00 R$/MWh e o desconto na TUSDfio de 50%, que 

é o tipo de energia mais disponível, mas variando a Bandeira Tarifária, obtém-se os 

resultados apresentados na tabela 5-7. 

 

Tabela 5-7 – Comparação de possibilidades para um preço de energia de 210,0R$/MWh. 

Bandeira  
Tarifária 

Desconto  
na TUSD 

Tarifa Média  
ACR (R$/MWh) 

Tarifa Média  
ACL (R$/MWh) 

Fatura no 
ACR (R$) 

Fatura no 
ACL (R$) 

Diferença 
(R$) 

Verde 50% 380,96 332,68 116.771,09 101.973,98 12.133,78 

Amarela 50% 407,83 332,68 125.008,80 101.973,98 23.050,00 

Vermelha 50% 440,08 332,68 134.894,05 101.973,98 32.920,25 
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Assim como no primeiro caso, os custos relativos a adaptação do sistema de 

medição e, se necessário, reforma da subestação não ultrapassem R$20.000,00. Logo, é 

viável a migração deste consumidor, visto que em um ano o mesmo irá economizar entre 

145.605,36 (12*Diferença na bandeira verde) e R$ 395.043,00 (12*Diferença na bandeira 

vermelha). 

Resumidamente, sugere-se que o consumidor B contrate energia com as seguintes 

características. 

 

Tabela 5-8 – Sugestão de compra de energia e características do consumidor B 

Distribuidora Local CEMIG 

Grupo Tarifário A4 

Modalidade Tarifária Verde 

Demanda Contratada no HP (kW) - 

Demanda Contratada no HFP (kW) 1.000 

Consumo Total mensal - MWmédios 0,35 

Período de contratação 4 anos 

Preço médio 210,00R$/MWh 

Tipo de energia – Desconto na TUSD I5 - 50% 

Ganho previsto no primeiro ano assumindo que a bandeira vermelha se mantenha R$ 395.043,00 

Ganho previsto no primeiro ano sendo conversador e assumindo bandeira verde R$ 145.605,36 

Flexibilidade (característica do produto – não é possível escolhê-la) 60 e 130% 

Sazonalização (característica do produto – não é possível escolhê-la) 0 e 200% 

Submercado SE/CO 

 

Como o consumo médio mensal deste cliente é praticamente constante, sugere-se 

sazonalizar a energia contratada conforme a figura 5-5, ou seja, de forma uniformemente 

distribuída. 
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Figura 5.5 – Sugestão de sazonalização da energia contratada baseada no consumo médio – Caso 2. 

 

Por último a flexibilidade mensal para a Sazonalização proposta é apresentado na 

figura 5-6. 

 

Figura 5.6 – Limites de flexibilidades mensais para a sazonalização proposta – Caso 2 
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5.3. Terceiro estudo de caso – A2 Azul  

 Este caso baseia-se em unidade consumidora que é atendida em 138 kV (grupo 

tarifário A2) e cujo perfil de consumo mensal dos últimos doze meses é apresentado na 

tabela 5-9.  

 

Tabela 5-9 – Consumo mensal do consumidor C 

Mês 
Consumo no Horário  

de Ponta (kWh) 
Consumo no Horário  
Fora de Ponta (kWh) 

Consumo Total 
(kWh) 

Janeiro 65.995 599.656 665.651 

Fevereiro 69.123 581.912 651.035 

Março 61.558 550.498 612.056 

Abril 59.733 598.751 658.484 

Maio 66.580 641.202 707.782 

Junho 80.674 704.884 785.558 

Julho 64.991 644.927 709.918 

Agosto 73.749 715.180 788.929 

Setembro 72.674 686.493 759.167 

Outubro 64.249 658.895 723.144 

Novembro 75.147 651.808 726.955 

Dezembro 70.725 606.069 676.794 

Média mensal 68.767 636.690 705.456 

 

Por meio da curva de carga apresentada na Tabela 5-9 e das expressões 

apresentadas no item 3.6.3 deste trabalho, obtém-se os parâmetros apresentados na 

tabela 5-10, que são necessários para o cálculo da fatura total no ACR e ACL.  Neste caso, 

o cliente optou por contratar 1 MW médios, sendo 70 MWh no HP e 660 MWh no HFP. 

 

Tabela 5-10 - Resumo das Características de consumo do consumidor C 

Distribuidora Local CEMIG 

Grupo Tarifário A2 

Modalidade Tarifária Azul 

Demanda Contratada no HP (kW) 1.700 

Demanda Contratada no HFP (kW) 1.700 

Consumo Médio mensal no HP (kWh) 70.000 

Consumo Médio mensal no HFP (kWh) 660.000 

Fator de Carga no HP (%) 62,2% 

Fator de Carga no HFP (%) 56,3% 

Consumo Total mensal - kWh 730.000 

Consumo Total mensal - MWmédios 1,00 
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Figura 5.7 – Tarifas médias e comparação de fatura  no ACR e ACL – Caso 3. 

 

Analisando-se a simulação representada na figura 5-7 percebe-se que o desconto 

em relação ao cativo é de R$43.913,08 ou 13,8% para bandeira verde.  

Para simular todos os cenários possiveis, realizando a mesma simulação e 

mantendo-se o preço da energia de 210,00R$/MWh e o desconto na TUSDfio de 50%, mas 

variando a Bandeira Tarifária, obtém-se os resultados apresentados na tabela 5-11. 

 

Tabela 5-11 – Comparação de possibilidades para um preço de energia de 210,0R$/MWh. 

Bandeira  
Tarifária 

Desconto  
na TUSD 

Tarifa Média  
ACR (R$/MWh) 

Tarifa Média  
ACL (R$/MWh) 

Fatura no 
ACR (R$) 

Fatura no 
ACL (R$) 

Diferença 
(R$) 

Verde 50% 357,05 319,28 317.860,98 284.233,16 43.913,08 

Amarela 50% 383,92 319,28 341.786,29 284.233,16 67.838,38 

Vermelha 50% 416,17 319,28 370.496,65 284.233,16 96.548,75 

 

Os custos relativos a adaptação do sistema de medição e, se necessário, reforma da 

subestação, dos consumidores A2 são mais caros. Conforme a ANEEL (ANEEL – Custo 

Médio do SMF), o custo médio total é de R$115.626,00 para tensão superior a 69 kV. Logo, 

essa migração também é viável, pois em poucos meses quita-se os custos relativos a 

atualização do sistema de medição aos moldes da CCEE. 
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Resumidamente, sugere-se que o consumidor C contrate energia com as seguintes 

características. 

 

Tabela 5-12 – Sugestão de compra de energia e características do consumidor C 

Distribuidora Local CEMIG 

Grupo Tarifário A2 

Modalidade Tarifária Azul 

Demanda Contratada no HP (kW) 1.700 

Demanda Contratada no HFP (kW) 1.700 

Consumo Total mensal - MWmédios 1,00 

Período de contratação 4 anos 

Preço médio 210,00R$/MWh 

Tipo de energia – Desconto na TUSD I5 - 50% 

Ganho previsto no primeiro ano assumindo que a bandeira vermelha se mantenha R$ 1.035.161,88 

Ganho previsto no primeiro ano sendo conversador e assumindo bandeira verde R$ 403.653,84 

Flexibilidade  60 e 130% 

Sazonalização  0 e 200% 

Submercado SE/CO 

 

Como o consumo médio mensal deste cliente é praticamente constante, sugere-se 

sazonalizar a energia contratada conforme a figura 5-8, ou seja, de forma uniformemente 

distribuída da mesma maneira que foi realizado no caso 2. 

 

Figura 5.8 – Sugestão de sazonalização da energia contratada baseada no consumo médio – Caso 3. 
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Por último a flexibilidade mensal para a Sazonalização proposta é apresentado na 

figura 5-9. 

 

 

Figura 5.9 – Limites de flexibilidades mensais para a sazonalização proposta – Caso 3. 
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Capítulo 6– Trabalhos futuros 

  

A título de referência, sugiro o seguinte tema de estudo para os futuros alunos e/ou 

interessados: “ Geração distribuída: influência sobre a qualidade da energia e aspectos 

regulatórios ”. 

Geração Distribuída é uma expressão usada para designar a geração de energia 

elétrica realizada junto ou próxima do(s) consumidor(es) independente da potência, 

tecnologia e fonte de energia. O conceito envolve, ainda, equipamentos de medida, 

controle e comando que articulam a operação dos geradores e o eventual controle de 

cargas (ligamento/desligamento) para que estas se adaptem à oferta de energia. 

Apesar deste tema não possuir ligação direta com este trabalho, o mesmo é de 

grande relevância para o atual cenário ambiental, pois, conforme termos estabelecidos na 

21ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP21), o Brasil se comprometeu a 

aumentar o número de fontes renováveis e a geração distribuída é uma maneira de 

contribuir para isso. Logo, é de extrema importância avaliar os impactos físicos na rede 

elétrica devido a injeção de energia gerada pelos consumidores bem como a avaliação 

dass questões regulatórias e de adequação da medição. Portanto, por se tratar de um tema 

complexo e de grande relevância, é justificável a realização de um estudo aprofundado 

sobre o mesmo. 

 

  



 
 

76 
 

Capítulo 7 – Conclusão  

  

A matriz energética brasileira é composta predominantemente por usinas 

hidrelétricas, mas, por meio do programa Proinfa, vem incentivando o uso de fontes 

renováveis com o desconto nas tarifas TUST/ TUSD para os consumidores especiais, pois 

o custo de produção de energia a partir destas fontes é mais caro. Então, o desconto tem 

o objetivo de promover a competição entre elas e, portanto, estimular a diversificação da 

matriz enérgica, promovendo um ambiente de geração mais seguro.  

Os custos de energia para o cativo podem aumentar ou reduzir ao longo do tempo. 

Já os custos de fornecimento ao livre são praticamente constantes, conforme contrato, 

variando somente em função de índices de correção como o IPCA e IGT-s, que são função 

da inflação. Logo, o custo de energia pode se tornar mais barato no ACR do que no ACL, 

mas não previsível, como acontece no ACL, o que é uma relevante característica, pois a 

previsibilidade ajuda os consumidores na sua gestão financeira. No entanto, o custo de 

energia no ACR pode sofrer grandes aumentos por meio das bandeiras tarifárias, que 

variam em função das condições climáticas.  

Nos estudos de caso realizados, percebe-se que a tarifa média do Mercado Livre 

Incentivado é menor do que a do ACR, sendo que, nos três casos, os consumidores 

pagariam menos no MLI, mesmo com os custos de adaptação do sistema de medição. O 

melhor momento para um consumidor potencialmente livre realizar a migração é quando 

a bandeira tarifária no ACR é a vermelha, pois a diferença de tarifas médias se torna muito 

grande, por volta de 23,6% nos 3 casos apresentados, mas sugere-se realizar o estudo de 

viabilidade na bandeira tarifária verde, pois a bandeira tarifária vermelha tende a ser 

passageira. 

O mercado livre já atende parcela significativa do consumo de energia elétrica no 

Brasil e está em crescimento, o que evidência a segurança da migração de um mercado 

para o outro bem como a fidelidade dos termos firmados bilateralmente entre 

consumidores e os geradores. 



 
 

77 
 

Por fim, é importante que mercado livre se desenvolva, pois a livre competição 

estimula a queda dos preços e, por consequência, barateamento do insumo energia, tão 

dependente das condições hidrológicas e das termoelétricas, cujo preço da energia é mais 

caro.  
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