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RESUMO 

As políticas, diretrizes e regulamentos do setor de energia elétrica são 

extremamente importantes para manter o adequado equilíbrio nas relações entre os 

consumidores e os agentes do setor, afetando diretamente na competitividade do 

mercado atual. Nesse contexto, esse estudo visa identificar os ambientes de mercado 

em vigor, que estão divididos em cativo e livre e permitem contratações diferenciadas. 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de abordar os aspectos 

conceituais das tarifas vinculadas ao consumidor final de energia elétrica de alta 

tensão, baseado em um estudo de caso na área de mineração, com o detalhamento 

dos seus componentes e das formas de aplicação, opções de mercado, bem como 

seus reposicionamentos tarifários em função dos reajustes e revisões previstos 

contratualmente. 

  A redução de custo é proposta por meio da migração entre ambientes de 

contratação de energia elétrica, que propõe orientar as decisões de investimento por 

parte do consumidor com uma avaliação ampla do mercado energético, dando 

enfoque às principais características dos sistemas tarifários. Por fim, foi realizado um 

estudo de caso da Mineradora Vale – Projeto Complexo Mineral Patrocínio (CMP), 

avaliando a decisão econômica sobre sua migração entre os ambientes de mercado. 

Os resultados obtidos, comprovam os benefícios dessas avaliações sistemáticas 

como estratégia de contratação no mercado atual, verificando sua eficiência e 

demonstrando sua viabilidade econômica. 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Policies, guidelines and regulations of the electricity sector are extremely 

important to maintain the proper balance in the relationship between consumers and 

industry players, directly affecting the competitiveness of the current market. In this 

context, this study aims to identify the market environments nowadays, which are 

divided into captive and free and allow differentiated hires. 

This study was developed in order to address the conceptual issues of tariffs 

linked to the final consumer of electricity high voltage, based on a case study in the 

mining area, with details of its components and the application forms, options market 

and its tariff repositioning depending on adjustments and revisions provided for 

contractually. 

 The cost reduction is proposed through migration between electrical contracting 

environments, which offers direct consumer part by investment decisions with a 

comprehensive assessment of the energy market, focus on giving the main features of 

tariff systems. Finally, it was performed a case of study for the company Vale - Mineral 

Complex Project Patrocínio, assessing the economic decision on their migration 

between market environments. The results obtained demonstrate the benefits of these 

systematic reviews as contracting strategy in the current market, checking its efficiency 

and demonstrating its economic viability. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

 

Até o fim do século passado, o setor elétrico brasileiro era basicamente 

composto por monopólios estatais, em um ambiente no qual tanto o planejamento 

como a operação se davam em um nível de cooperação técnica entre empresas 

estatais federais de geração e transmissão e empresas estatais estaduais de 

distribuição com portes e características distintas. Como consequência desse domínio 

estatal, não haviam mecanismos de incentivo à expansão do sistema. Nessa época, 

eram frequentes cortes nos orçamentos, e os investimos eram baseados em critérios 

políticos, traduzindo-se em atrasos nos cronogramas de implantação e elevação dos 

custos das obras. Não bastasse a precariedade do sistema, a demanda de energia 

evoluiu significativamente, sem a expectativa de investimentos em expansão do 

parque gerador para atendê-la. [1] 

Em meados de 1995, a Indústria de Energia Elétrica Brasileira, passou por 

profundas alterações. O processo de reformulação setorial proposto no âmbito do 

Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (RE-SEB), teve como objetivo 

a flexibilização da forma de contratação de energia elétrica entre os agentes 

participantes desta indústria mediante a criação do mercado livre. Nesse contexto, 

foram implementadas subdivisões no ambiente de contratação de energia em duas 

áreas distintas: Ambiente de Contratação Regulada (ACR), no qual os consumidores 

são aqueles que compram a energia das concessionárias de distribuição às quais 

estão ligados e o Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual os consumidores 

compram energia diretamente dos geradores ou comercializadores, por meio de 

contratos bilaterais com condições livremente negociadas. 

As consequências dessa reforma foram: a criação de uma grande competição 

nos segmentos de geração e comercialização; regulamentação nos segmentos de 
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transmissão e distribuição de energia; expansão do sistema de energia no momento 

em que o Estado já não tinha condições de fazê-la. 

A disponibilidade de energia a preços competitivos é fundamental para a 

competitividade dos produtos da indústria nacional, que está imersa num ambiente no 

qual, a aquisição de energia elétrica, possui impacto relevante como um dos maiores 

custos de sua operação e de produção final. Sendo assim, o desafio das empresas é 

minimizar seus custos, mas manter a eficiência na sua produção. Em função dessa 

necessidade, cria-se a urgência de uma análise sobre as opções de contratação de 

energia elétrica disponíveis no mercado, foco deste trabalho. [3] 

 

1.2 Relevância do tema em investigação 

 

Embora o Brasil não possua um histórico significativo de investimentos nos 

setores de geração, transmissão e distribuição de energia, o alarme só foi soado a 

partir de 2001 com possibilidade da falta de energia elétrica no Brasil, momento 

conhecido popularmente como a crise do apagão. 

Igualmente impactante está à questão ambiental amplamente discutida 

mundialmente, o que nos leva a adquirir novos hábitos e consequentemente a 

desenvolver técnicas que otimizem o uso do sistema elétrico brasileiro. 

A energia elétrica se tornou tópico de atenção com o passar do tempo e 

atualmente se mostra um fator preocupante tanto para empresas, quanto para a 

população em geral, sendo objeto de investimentos constantes do governo e 

instituições privadas. 

Este estudo vem por meio dessa necessidade reunir conceitos relacionados a 

melhor opção na contratação de energia elétrica e consequentemente, o 

desenvolvimento de uma metodologia para análise de viabilidade nos ambientes de 

Contratação Regulada (ACR) e Contratação Livre (ACL), fator essencial para a 

sobrevivência de empresas no mercado e um desenvolvimento sustentável para o 

país. 
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1.3 Objetivos do trabalho 

 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma metodologia para análise 

da contratação de energia elétrica - migração entre os ambientes de contratação livre 

e regulado -. Para ilustrar essa metodologia é apresentado um estudo de caso, 

verificando sua eficiência e demonstrando sua viabilidade econômica. 

 

1.4 Organização do texto 

 

O presente trabalho é composto por cinco capítulos, incluindo este primeiro 

capitulo introdutório. 

No capítulo 2, após a presente introdução, destaca-se a evolução do setor 

elétrico brasileiro, resgatando as reformas conduzidas até o modelo de reestruturação 

desenhado para o período atual. 

No capítulo 3 são apresentados os ambientes de contratações e a estrutura 

tarifária de acordo com a modalidade de fornecimento.  

No capítulo 4 é apresentado uma metodologia para análise da contratação de 

energia elétrica - migração entre os ambientes de contratação livre e regulado  

No capítulo 5 é apresentado o estudo de caso, abordando o ambiente de 

pesquisa encontrado no projeto e aplicação da metodologia desenvolvida no capítulo 

4, verificando a viabilidade econômica da migração de uma unidade ao mercado livre, 

assim como, determinação da demanda contratada ótima. 

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões deste trabalho e algumas 

propostas para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

Neste capitulo são apresentadas, de forma sucinta, as informações estruturais 

do setor elétrico brasileiro, abrangendo a estrutura física e modelo institucional. As 

informações necessárias para entender quais as funções de cada elemento do 

mercado e suas relações também são apresentadas.  

   

2.1 Histórico da energia elétrica no Brasil 

 

A história da energia elétrica no Brasil tem seu início no final do século XIX com 

a construção dos primeiros trechos de iluminação pública e das primeiras usinas 

hidrelétricas, que foram inaugurados no Rio de Janeiro em 1879. Nessa época, os 

serviços eram concentrados principalmente nos grandes centros urbanos e realizados 

por empresas de capital estrangeiro com autorização do Poder Público. 

A partir de 1899, o Brasil passou por um processo de expansão do seu serviço 

de energia elétrica suportado por capital estrangeiro. Como consequência, em 1903 

surgiu a primeira lei sobre energia elétrica. Uma lei bastante genérica autorizava o 

governo federal a promover, por via administrativa ou concessão, o aproveitamento 

da energia hidráulica dos rios brasileiros para fins de serviços públicos, facultado o 

uso dos excedentes para autoconsumo em atividades agroindustriais. 

Poucos anos depois, na década de 20, o Brasil foi marcado pelo grande 

impacto em sua economia em função da crise de 1929. Essa crise deixou claro que 

havia a necessidade de uma intervenção do governo para diversificação da estrutura 

econômica do país, que até então estava voltada para o setor agroexportador, em 

especial a produção de café. 

A intervenção do governo no caráter de energia elétrica se deu por meio do 

Código de Águas (Decreto 26.643), criado em 1934. 
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O Código de Águas transferiu para a união a competência de legislar e outorgar 

autorizações e concessões para exploração da geração de energia elétrica, antes 

regidos apenas por contratos assinados com os estados, os municípios e o Distrito 

Federal. Também foi estabelecido que as autorizações ou concessões somente 

fossem conferidas a brasileiros ou a empresas organizadas no Brasil. [2] 

No período compreendido entre as décadas de 40 e 80, o setor elétrico foi 

marcado pelo aumento significativo da capacidade instalada e grande presença do 

poder regulador do Estado. 

Em 1946, o governo Federal apresentou um Plano de Eletrificação, que não 

apresentava um programa de obras propriamente dito, mas propunha, entre outras 

medidas, a concentração dos investimentos em usinas hidrelétricas de pequeno e 

médio porte, cabendo ao Estado o papel de coordenador. [4] 

A década de 50 ficou marcada pelos investimentos realizados pelo governo de 

Juscelino Kubitschek. Foi nessa época em que maior parte das companhias estaduais 

de energia elétrica foram criadas. 

Em 1960, foi criado o Ministério de Minas e Energia (MME), seguido pela 

Eletrobrás em 1962, que estava vinculada ao MME, com atribuições de planejar e 

coordenar o setor. Essas medidas contribuíram para a nova estrutura organizacional 

que tinha como objetivo: planejar, regular, fiscalizar e expandir os serviços de energia 

elétrica no Brasil. 

No período compreendido entre as décadas de 70 e 80, o setor elétrico atingiu 

seu ápice, experimentando também seu início de declínio, passando pela crise do 

petróleo em 1973. Nessa época, o setor deu início às maiores obras de geração 

hidrelétrica e nuclear do país. Nesse período foi consolidada a estrutura básica do 

sistema Eletrobrás, composta pela Eletronorte, na região Norte; Eletrosul, na região 

Sul; Furnas, no Sudeste; e Chesf no Nordeste. [5] 

Na década de 90, o governo sinalizava que não teria condições de investir no 

sistema elétrico, de modo a garantir o atendimento do crescimento previsto da 

demanda de energia elétrica no Brasil. Nesse contexto, mudanças importantes eram 

necessárias para que fosse garantida a expansão do Sistema Elétrico Brasileiro 

(SEB), suportada pela atração de investimentos privados. [6]  

Em meados da década de 90, deu-se o processo de reforma institucional do 

SEB, que teve como objetivo assegurar a expansão da oferta e a atratividade 
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econômica do setor, garantindo um suprimento confiável ao menor custo. Nessa 

reforma estavam previstas as privatizações das empresas do setor elétrico que 

estavam sob controle do governo federal. Essa fase de mudanças se inicia em 1995 

dando origem ao modelo atual do SEB. 

 

2.2 Modelo atual do setor elétrico  

 

 Como visto no tópico anterior, a necessidade de revisão do modelo elétrico 

brasileiro, desde o final dos anos 80, era inquestionável. O setor, durante esse 

período, teve acentuado seu quadro de endividamento externo e interno, resultado, 

em parte, da estratégia de crescimento econômico adotada durante os anos 70. Além 

disso, as restrições de investimentos no setor, em decorrência do esgotamento do 

padrão de financiamento público, já revelavam, naquela ocasião, os limites de sua 

expansão, particularmente nos segmentos de geração e transmissão. [7] 

 Na década de 90 foram editados sucessivos atos legais que deram o suporte 

necessário ao início das reformas no SEB. 

Em 1995 foi editado um marco fundamental para a reforma do SEB. Esta 

norma, cria a figura do consumidor livre e do produtor independente de energia elétrica 

e estabelece o direito de livre acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição, 

dando origem ao mercado livre e competitivo de energia elétrica. [8] Quanto ao 

mercado de energia foi estabelecida a criação de dois ambientes de contratação para 

os agentes, um destinado às empresas que atendem aos consumidores finais de 

maneira regulada – Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e outro, onde alguns 

agentes podem exercer a livre negociação – Ambiente de Contratação Livre (ACL). 

No capítulo 3 esses consumidores são detalhados. [2] 

 Entre agosto de 1996 e novembro de 1998, foi executado um extenso projeto 

para a Reestruturação do Sistema Elétrico Brasileiro (RE-SEB), coordenado pelo 

MME contando com a participação de consultores estrangeiros.  

 O objetivo principal era reestruturar o setor elétrico brasileiro a partir de 

algumas premissas básicas: 

 Assegurar que o setor fosse economicamente eficiente; 

 Assegurar os investimentos necessários para a expansão da oferta de energia; 

 Fortalecer órgão regulador; 
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 Assegurar a expansão hidrelétrica; 

 Reduzir os riscos para os investidores. 

Um grande número de trabalhos foi produzido irradiando uma série de 

sugestões práticas para a reestruturação deste setor no Brasil, inclusive a criação de 

um mercado atacadista de energia, substituindo o sistema de preços regulamentados 

de geração. 

O modelo proposto passou pela criação de diversas instituições e premissas 

que contribuíram para seu desempenho atual, a seguir são apresentadas etapas 

marcantes para sua constituição. 

Em 1996, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é criada pela Lei no 

9.427 como órgão regulador do setor. 

Em 1997, o modelo proposto passou pela criação de dois pilares institucionais: 

o Operador Nacional do Sistema (ONS), o Mercado Atacadista de Energia (MAE). 

Em 1998, ANEEL define condições para o exercício da atividade de 

comercialização de energia elétrica em geral e para participação de agentes no MAE. 

Nesse mesmo ano o Projeto RE-SEB é encerrado. 

Em 2000, são implementados o Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL) 

e o Sistema de Medição para Faturamento (SMF), com o objetivo de disponibilizar 

informações provenientes do novo sistema para realização das contabilizações e 

liquidações do Mercado de Curto Prazo (MCP), ferramentas essenciais para a 

consolidação do mercado de comercialização de energia. 

Em 2002, os agentes participantes do MAE eram divididos em duas categorias: 

produção (que incluía as classes dos agentes de geração, de autoprodução, de 

produção independente) e de importação e consumo (agentes de comercialização, de 

consumidores livres e de exportação). 

Em 2003 é proposto um novo modelo com base na necessidade de estimular 

a entrada de novos investidores no setor para a realização de investimentos, sem 

deixar de lado o caráter social da energia elétrica. Assim o objetivo principal desse 

modelo é atrair investidores ao país com uma perspectiva justa de ganhos em moeda 

nacional, sem taxas de retorno exageradas como as que vinham acontecendo. [9] 

Em 2004, é criada a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 

em substituição ao MAE. Nesse mesmo ano, também é estabelecido que os agentes 
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da CCEE sejam agrupados em três categorias: geração, distribuição e 

comercialização. 

Em 2006, o ano é marcado pela realização de leilões de energia pela CCEE, 

nas modalidades de ajuste, energia nova e energia existente, consolidando esta forma 

de contratação de energia. Também ocorre a implantação de uma infraestrutura para 

a realização de leilões via internet.  

Em 2008, ocorre início das operações com energia de reserva, com o primeiro 

leilão de energia de biomassa. Com isso, o abastecimento de energia à sociedade 

brasileira foi reforçado, tornando-se mais seguro. 

Em 2010, maior contratação de energia oriunda de fontes alternativas - 

pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), usinas eólicas e usinas de biomassa-  já 

realizada via leilões no País: 89 usinas, 2.892 megawatts de potência. 

Em 2015, o mercado de livre de energia elétrica ganha um novo tipo de agente. 

Por meio da Resolução Normativa 654/2015, a ANEEL estabeleceu a figura do 

comercializador varejista, que poderá representar consumidores ou geradores junto à 

CCEE, simplificando a atuação de empresas de menor porte nesse ambiente de 

negociação. [10] 

A tabela 2.1, elaborada pela CCEE apresenta a evolução da legislação e dos 

agentes participantes do setor elétrico: 
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Tabela 2.1 – Evolução dos modelos do setor elétrico brasileiro. 

 

Fonte: CCEE, 2015. 
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Com a reestruturação do setor elétrico, muitos pontos, citados na tabela 2.1, 

foram corrigidos e uma nova dinâmica no setor elétrico brasileiro foi dada, criando 

novas figuras de mercado, novas entidades, com atribuições até então inexistentes 

no setor. 

É interessante destacar que todo esse processo de reestruturação do setor 

elétrico brasileiro teve início no período anterior ao governo do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Em seu governo, o ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso promoveu uma grande reestruturação do setor elétrico brasileiro, que foi o 

grande marco para o setor. Na sequência, os governos dos presidentes, Luiz Inácio 

Lula da Silva e Dilma Rousseff deram continuidade ao processo de reestruturação, 

implantando o modelo do setor elétrico vigente atualmente. [5] 

 

2.2.1 Estrutura física 

 

A operação do sistema de energia nacional se dá de maneira interligada, ou 

seja, por meio de uma malha de interligação entre os subsistemas de cada região do 

país, denominada Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). Essa forma de 

operação tem como objetivo o aproveitamento, de forma ótima, dos recursos 

energéticos existentes no Brasil, tendo em vista a sazonalidade hidrológica de cada 

região e a minimização da geração térmica. A figura 2.1 apresenta uma visão 

esquemática das linhas de transmissão e bacias que compõe o SIN, para o suprimento 

do mercado consumidor. 
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Figura 2.1 - Mapa com representação simplificada da integração entre o sistema interligado nacional 

Fonte: ANEEL, 2015 

 

Como pode ser verificado, essas interligações permitem que as complexidades 

hidrológicas das regiões geográficas nacionais sejam exploradas por meio do 

intercambio energético. Outro fator importante a se considerar, são as realizações de 

transações bilaterais de energia, devido à forte integração elétrica entre os 

submercados, ou seja, o SIN permite que os Agentes estabeleçam contratos de 

energia dentro do território Brasileiro. As relações contratuais podem ser feitas entre 

quaisquer regiões do país, que estejam conectadas ao SIN, independentemente da 

localização física de cada um. Os aspectos financeiros são definidos pelos 

Procedimentos de Redes da ONS e pelas regras de contabilização e liquidação 

vigentes no ambiente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 
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A utilização dos recursos de geração e transmissão dos sistemas interligados 

permite reduzir os custos operativos, minimizar a produção térmica e reduzir o 

consumo de combustíveis, sempre que houver superávits hidrelétricos em outros 

pontos do sistema. Em períodos de condições hidrológicas desfavoráveis, as usinas 

térmicas contribuem para o atendimento ao mercado como um todo, e não apenas 

aos consumidores de sua empresa proprietária. Assim, a participação complementar 

das usinas térmicas no atendimento ao mercado consumidor também exige 

interconexão e integração entre os agentes. [12] 

Embora SIN seja altamente desenvolvido, existem restrições físicas relevantes 

de transmissão de energia. Dessa forma, definiu-se que o SIN seria dividido em 

submercados. Hoje o Brasil possui 4 submercados: Norte, Nordeste, Sul e 

Sudeste/Centro-Oeste. Os submercados apresentam características bem definidas, 

sendo elas: 

 Sistema Interligado Norte: Exportador 9 meses do ano, com tendência a 

aumentar volume de energia exportador. 

 Sistema Interligado Nordeste: Crescente mercado de demanda, cada vez maior 

importador. 

 Sistema Interligado Sul: Sistema hidrotérmico com grande variabilidade de 

armazenamento, realizando intercâmbios com Sudeste/Centro-Oeste. 

 Sistema Interligado Sudeste/Centro-Oeste: Grande mercado de demanda do 

país, realizando importações de outras regiões na maior parte do ano. Também 

possui grande capacidade de armazenando em múltiplos reservatórios. 

 

2.3 Instituições do setor elétrico 

  

O governo brasileiro, por meio de leis aprovadas no período do governo Lula 

(2004), estabeleceu as diretrizes para o funcionamento do atual modelo do setor 

elétrico brasileiro, dando alguns importantes passos no sentido de tornar menos 

vulnerável o setor elétrico nacional. 

Segundo o Ministério das Minas e Energia (MME), os objetivos da criação do 

novo modelo são: garantir a segurança no suprimento, incentivar a expansão da 

geração, diversificar a matriz energética e atender a demanda dos consumidores ao 

menor custo; garantir a modicidade tarifária e criar um ambiente regulatório estável 
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que seja estímulo à concorrência, mostrando-se atrativo ao ingresso de novos 

investimentos privados no setor e que mantenha orientação para as funções de 

planejamento setorial de longo, médio e curto prazos. 

O atual modelo institucional do setor elétrico Brasileiro está representado na 

Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 - Instituições do setor elétrico brasileiro 

Fonte: CCEE, 2015 

 

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

atividades de planejamento, operação e contabilização são exercidas por empresas 

públicas ou de direito privado sem fins lucrativos, como a EPE, ONS e CCEE. As 

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

permitidas e reguladas são exercidas pelos demais Agentes do setor: Geradores, 

Transmissores, Distribuidores e Comercializadores. [20] 

Na sequência são apresentadas as principais funções exercidas por cada uma 

das instituições anteriormente identificadas. 
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2.3.1 Conselho Nacional de Política Energética – CNPE 

 

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. 

 A instituição tem como atribuições preservar o interesse nacional; promover o 

desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos; 

proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos; 

proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia; identificar as 

soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões 

do País; utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico 

dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis; promover a livre concorrência; 

atrair investimentos na produção de energia; ampliar a competitividade do País no 

mercado internacional. [10] 

 

2.3.2 Ministério de Minas e Energia – MME 

 

O Ministério de Minas e Energia (MME) foi criado em 1960, pela Lei n° 3.782, 

de 22 de julho de 1960. Anteriormente, os assuntos de minas e energia eram de 

competência do Ministério da Agricultura. 

Em 1990, a Lei n° 8.028 extinguiu o MME e transferiu suas atribuições ao 

Ministério da Infraestrutura, criado pela mesma lei, que também passou a ser 

responsável pelos setores de transportes e comunicações. O Ministério de Minas e 

Energia voltou a ser criado em 1992, por meio da Lei n° 8.422. 

O Ministério de Minas e Energia tem como empresas vinculadas a Eletrobrás e 

a Petrobras, que são de economia mista. A Eletrobrás, por sua vez, controla, as 

empresas Furnas Centrais Elétricas S.A., Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, 

(Chesf), Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), Centrais 

Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 

(Eletrosul) e Eletrobrás Termonuclear S.A. (Eletronuclear).  

Compete ao MME as seguintes atribuições: 
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 Assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das 

atividades das entidades vinculadas;  

 Supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com os sistemas 

federais de planejamento e de orçamento, de contabilidade, de 

administração financeira, de administração dos recursos de informação 

e informática, de administração de recursos humanos e de serviços 

gerais, no âmbito do Ministério; 

 Coordenar, orientar, supervisionar e consolidar o processo de 

elaboração do orçamento de investimento e do programa de dispêndios 

globais das entidades vinculadas, promovendo a articulação desses 

agentes com o órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento 

Federal;  

 Prestar assistência ao Conselho Nacional de Política Energética - CNPE;  

 Auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes e na 

implementação das políticas e ações da área de competência do 

Ministério. [15] 

 

2.3.3 Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia em regime 

especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi criada pela Lei nº 9.427 

de1996.  

A agência tem como atribuições regular e fiscalizar a geração, a transmissão, 

a distribuição e a comercialização da energia elétrica, 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. 

A missão da ANEEL é proporcionar condições favoráveis para que o mercado 

de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da 

sociedade. [16] 
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2.3.4 Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS 

 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é uma entidade de direito 

privado, sem fins lucrativos, criada em 26 de agosto de 1998, responsável pela 

coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de 

energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), sob a fiscalização e regulação 

da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O Operador é constituído por 

membros associados e membros participantes. 

A missão do ONS é operar o Sistema Interligado Nacional de forma integrada, 

com transparência, equidade e neutralidade, de modo a garantir a segurança, a 

continuidade e a economicidade do suprimento de energia elétrica no país. 

Entre seus objetivos estratégicos estão aumentar a segurança 

eletroenergética; responder aos desafios decorrentes da diversificação da matriz 

energética brasileira e do aumento da complexidade de operação do SIN; e 

aperfeiçoar a ação do ONS como gestor da rede de instalações e sua atuação nas 

redes de agentes e instituições. [16] 

 

2.3.5 Empresa de Pesquisa Energética – EPE 

 

Criada em março de 2004, 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. [16] 

Entre as atribuições principais da instituição, incluem-se ainda: 

 

 Elaborar e publicar o balanço energético nacional;  

 Identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos;  

 Dar suporte e participar das articulações relativas ao aproveitamento 

energético de rios compartilhados com países limítrofes;  

 Realizar estudos para a determinação dos aproveitamentos ótimos 

dos potenciais hidráulicos;  
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 Obter a licença prévia ambiental e a declaração de disponibilidade 

hídrica necessárias às licitações envolvendo empreendimentos de 

geração hidrelétrica e de transmissão de energia elétrica, 

selecionados pela EPE;  

 Elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de 

expansão da geração e transmissão de energia elétrica de curto, 

médio e longo prazos. [13] 

 

2.3.6 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE 

 

Em novembro de 2004, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE) começou a operar, como fruto do novo marco regulatório estabelecido pelo 

governo brasileiro para o setor elétrico. 

Associação civil integrada por agentes das categorias de geração, de 

distribuição e de comercialização, a instituição desempenha papel estratégico para 

viabilizar as operações de compra e venda de energia elétrica, registrando e 

administrando contratos firmados entre geradores, comercializadores, distribuidores e 

consumidores livres. 

A CCEE tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no 

Sistema Interligado Nacional nos Ambientes de Contratação Regulada e Contratação 

Livre, além de efetuar a contabilização e a liquidação financeira das operações 

realizadas no mercado de curto prazo. [16] 

Entre as atribuições principais da instituição, incluem-se ainda: 

  

 Implantar e divulgar regras e procedimentos de comercialização; 

 Fazer a gestão de contratos do Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR) e do Ambiente de Contratação Livre (ACL);  

 Manter o registro de dados de energia gerada e de energia consumida;  

 Realizar leilões de compra e venda de energia no ACR, sob delegação 

da ANEEL;  

 Realizar leilões de Energia de Reserva, sob delegação da ANEEL, e 

efetuar a liquidação financeira dos montantes contratados nesses 

leilões;  
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 Apurar infrações que sejam cometidas pelos agentes do mercado e 

calcular penalidades;  

 Servir como fórum para a discussão de ideias e políticas para o 

desenvolvimento do mercado, fazendo a interlocução entre os agentes 

do setor com as instâncias de formulação de políticas e de regulação. 

[10] 

 

2.3.7 Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE 

 

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. 

 

Compete ao CMSE as seguintes atribuições: 

 

 Acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração, 

transmissão, distribuição, comercialização, importação e exportação 

de energia elétrica, gás natural e petróleo e seus derivados; 

 Avaliar as condições de abastecimento e de atendimento, 

relativamente às atividades referidas acima; 

 Realizar periodicamente análise integrada de segurança de 

abastecimento e atendimento ao mercado de energia elétrica, de gás 

natural e petróleo e seus derivados; 

 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; 

 Elaborar propostas de ajustes, soluções e recomendações de ações 

preventivas ou saneadoras, 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. [16] 
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2.4 Agentes do mercado  

 

A indústria de energia elétrica é constituída por agentes que, ou produzem, ou 

transportam ou comercializam a energia elétrica. 

 

2.4.1 Agentes de geração 

 

Os agentes de geração são empresas públicas ou privadas responsáveis pela 

geração propriamente dita de energia elétrica, seja ela a partir de fontes hídricas, 

térmicas, nucleares ou de outros tipos. Os Agentes de Geração podem ser 

classificados em:  

 

 Concessionários de Serviço Público de Geração: Agente titular de 

Serviço Público Federal delegado pelo Poder Concedente mediante 

licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 

consórcio de Empresas para exploração e prestação de serviços 

públicos de energia elétrica.  

 Produtores Independentes de Energia Elétrica (PIE): são Agentes 

individuais ou reunidos em consórcio que recebem concessão, 

permissão o ou autorização do Poder Concedente para produzir 

energia elétrica destinada à comercialização por sua conta e risco.  

 Autoprodutores (AP): são Agentes com concessão, permissão ou 

autorização para produzir energia elétrica destinada a seu uso 

exclusivo, podendo comercializar eventual excedente de energia, 

desde que autorizado pela ANEEL. [17] 

 

2.4.2 Agentes de transmissão 

 

No Brasil, existem 77 concessionárias dos serviços de transmissão de energia 

elétrica, públicas e privadas, responsáveis pela conexão dos geradores aos grandes 

consumidores ou às empresas distribuidoras. Estas empresas são reguladas pela 

ANEEL, que fixa a receita permitida a cada uma delas a partir de processos de revisão 
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e reajuste tarifários. As concessões são disputadas em leilões públicos coordenados 

pela ANEEL. O ganhador do leilão é quem se dispõe a construir e operar o 

empreendimento de transmissão (LT ou SE) em troca da menor receita anual 

permitida (REP). [17] 

 

2.4.3 Agentes de distribuição 

 

Entre empresas públicas e privadas, existem 63 distribuidoras de energia 

elétrica no Brasil, sendo que cada uma atua em uma área de concessão exclusiva 

(monopólio geográfico). As distribuidoras, as quais possuem concessão do Poder 

Concedente, são reguladas pela ANEEL, que fixa as tarifas de fornecimento aos 

consumidores cativos, as tarifas de uso da rede aos geradores e consumidores livres, 

bem como os indicadores de qualidade e continuidade do serviço, a partir de 

processos de revisão e reajuste tarifários. Além das empresas concessionárias, 

existem também as permissionárias do serviço de distribuição, geralmente 

caracterizadas por cooperativas de eletrificação rural de pequeno porte. [17] 

 

2.4.4 Agentes de comercialização 

 

Os agentes de comercialização são empresas que possuem autorização ou 

permissão para realização de operações de compra e venda de energia elétrica na 

CCEE. Existem mais de 100 agentes de comercialização de energia elétrica no Brasil, 

muitos deles atuando como intermediários entre usinas geradoras e consumidores 

livres. [17] 

 

2.5    Considerações finais  

 

Este capitulo buscou demonstrar a evolução estrutural do Sistema Elétrico 

Brasileiro e como os entes participantes do sistema se relacionam. Verifica-se que, 

após um longo período de exploração estatal, o Sistema Elétrico Brasileiro foi 

reestruturado para permitir a competição na comercialização. 
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A evolução do sistema reflete na necessidade de constante monitoramento do 

setor elétrico e do mercado de energia, assim como uma visão geral sobre as tarifas 

em atuação, itens identificados no Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 

O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Este capítulo apresenta uma visão geral dos ambientes de contratação de 

energia elétrica, identificando as principais alternativas para o consumidor do Sistema 

Elétrico Brasileiro. Assim como, apresenta as divisões na estrutura tarifária na busca 

de identificar e esclarecer as partes fundamentais do processo de comercialização de 

energia elétrica. 

 

3.1 Ambientes de contratação 

 

O mercado de energia elétrica brasileiro é principalmente regido por 

regulamentações especificas do setor, sendo as principais características desse 

mercado a separação em dois ambientes de contratação: Ambiente de Contratação 

Regulada - ACR e no Ambiente de Contratação Livre - ACL.  

Dependendo da categoria dos agentes do mercado, ele pode atuar no ACL, no 

ACR, ou em ambos, como apresentado na figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Modelos de contratação de energia no setor elétrico brasileiro 

Fonte: MME, 2015 

 

Os agentes de geração podem participar tanto do Ambiente de Contratação 

Livre – ACL quanto do Ambiente de Contratação Regulada – ACR. No Ambiente de 

Contratação Regulada o agente gerador pode vender energia somente a partir de 

leilões regulados, no qual o preço de venda é resultante desses leilões. Já no ACL o 

agente gerador pode negociar livremente os preços e condições da venda de sua 

energia diretamente com o agente comprador.  

Os agentes de distribuição podem atuar somente no ambiente regulado – ACR, 

no qual os preços de compra de energia são os resultantes dos leilões regulados de 

aquisição de energia. Não existe a possibilidade do agente distribuidor atuar no ACL.   

Os consumidores livres e comercializadores são agentes que podem atuar 

somente no ambiente de contratação livre – ACL, no qual os preços e condições de 

compra e venda de energia são livremente negociados entre as partes. [5] 

 

3.1.1 Ambiente de contratação regulado – ACR  

 

O Ambiente de Contratação Regulado – ACR foi estabelecido de forma que 

proteja os consumidores de menor porte, já que com a obrigatoriedade de compra de 

energia elétrica por meio de leilões, busca-se o menor preço da energia. Nesse 
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ambiente, participam todas as distribuidoras de energia, como compradoras, além dos 

geradores como vendedores. [5] 

No ACR, a compra e venda de energia elétrica se dá por meio de Leilões de 

energia conforme mencionados anteriormente, promovidos pela CCEE. No que diz 

respeito ao montante de energia a ser contratado, as distribuidoras devem atender a 

totalidade de sua carga, estando sujeita as penalidades previstas na legislação, caso 

isso não ocorra. 

Para garantir o atendimento aos seus mercados, os Agentes de Distribuição 

podem adquirir energia das seguintes formas: 

 

 Leilões de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos 

de geração existentes e de novos empreendimentos de geração, como 

apresentado anteriormente; 

 Geração distribuída, desde que a contratação seja procedida de 

chamada púbica realizada pelo próprio Agente de Distribuição e com 

montante limitado a 10% do mercado do distribuidor; 

 Usinas que produzem energia elétrica a partir de fontes eólicas, 

pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, contratadas na primeira 

etapa do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica; 

 Itaipu Binacional. 

 

A contratação regulada é formalizada mediante a assinatura de um contrato 

bilateral denominado Contrato de Comercialização de energia no Ambiente Regulado 

(CCEAR). 

Quanto a duração dos contratos será determinada pelo tipo de leilão realizado. 

As modalidades principais são os leilões de energia elétrica proveniente de 

empreendimentos de geração existente e os leilões de energia elétrica proveniente de 

novos empreendimentos de geração, detalhados a seguir. [18] 

 

 Leilões A-1: São leilões no qual os contratos celebrados para o 

fornecimento de energia elétrica são provenientes de empreendimentos 
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existentes e com início de suprimento no ano subsequente ao da 

licitação, podem apresentar de 3 a 15 anos de duração; 

 Leilões A-3 e A-5: São leilões no qual os contratos celebrados para o 

fornecimento de energia elétrica são oriundos de novos 

empreendimentos de geração. Há previsão para início de suprimento no 

terceiro e no quino ano após a licitação. Neste caso, a duração dos 

contratos varia de 15 a 35 anos. 

 

A atuação das instituições do setor nos leilões se dá da seguinte forma: 

 

 CNPE: Identifica a necessidade de ampliação do parque gerador;  

 CMSE: Acompanha o cronograma de obras e ocorrências que envolvam 

usinas e LTs; 

 Agentes: Participam do leilão, constroem e mantem as usinas, além de 

comercializar sua energia; 

 ONS: Inclui usinas no planejamento de uso do sistema; 

 CCEE: Capacita os Agentes e realiza o leilão; 

 ANEEL: Publica edital do leilão e delega sua realização; 

 MME: Publica portaria autorizando realização do leilão; 

 EPE: Realiza estudos para identificar potenciais usinas. 

 

Para o consumidor no ACR a contratação de energia elétrica apresenta as 

seguintes características: 

 

 A energia é suprida pela Distribuidora na qual a unidade consumidora 

está conectada, sendo que o valor pago já inclui o custo da energia e do 

serviço de uso da transmissão e distribuição – serviço de fio; 

 Não há preço de energia e sim uma "Tarifa de Energia”, cujo valor é 

definido anualmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

para cada Distribuidora; 

 O Consumidor não tem liberdade para negociar as condições de 

contratação e flexibilidades de seu suprimento de energia para 
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atendimento das necessidades de seu negócio, devendo seguir as 

determinações da Distribuidora; 

 O Consumidor fica sujeito à imprevisibilidade da variação anual do valor 

das tarifas das Distribuidoras, o que traz incertezas quanto ao custo de 

energia para a indústria e comércio. [20] 

 

 

3.1.2 Ambiente de contratação livre – ACL  

 

No ambiente de Contratação Livre podem operar os agentes da categoria 

geração, comercialização, e os agentes da classe Consumidores Livres e especiais. 

Nesse ambiente, os contratos de compra e venda de energia elétrica são 

livremente negociados entre as partes, e homologados e registrados na ANEEL e na 

CCEE, respectivamente. 

De acordo com a legislação, são potencialmente livres os consumidores com 

demanda superior a 3MW. Caso o Consumidor tenha se conectado antes de 

07/07/1995, ele precisa atender ao requisito adicional de ser atendido em tensão igual 

ou superior a 69 kV.  Os Consumidores Especiais, são caracterizados pela demanda 

mínima de 500 kW, atendidos em qualquer tensão de fornecimento, desde que a 

energia adquirida seja oriunda de Pequenas Centrais Hidrelétricas ou de fontes 

alternativas (eólica biomassa ou solar). 

 Assim como as distribuidoras de energia elétrica, os consumidores livres e 

especiais deverão comprovar o atendimento de 100% de sua carga, seja por meio dos 

contratos bilaterais tradicionalmente negociados ou por meio de geração própria. [18] 

 Em se tratando dos acordos no ACL, previamente há espaço para negociações 

livres em que o vendedor pode oferecer vantagens diferenciais como preços, prazos, 

montantes de energia elétrica e flexibilidades no seu uso. Consumidores ou seu 

respectivo comercializador faz uma cotação no mercado e aquele vendedor que 

fornece a melhor proposta com melhor custo e benefício é escolhido. 

 Para as relações bilaterais entre os Agentes que operam no ambiente de 

contratação livre é necessário que a CCEE tenha conhecimento dos montantes de 

energia do período total de fornecimento contratado. As etapas para concretização da 

compra se dão da seguinte forma: As partes firmam um contrato bilateralmente, em 
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seguida, registram no sistema da CCEE (CliqCCEE) as informações de montante de 

energia contratada e prazos, dando condições para que a CCEE possa fazer as 

devidas contabilizações e liquidações. 

 A tabela a seguir apresenta as principais diferenças e semelhanças nos 

ambientes cativo e livre: 

 

Tabela 3.1 - Mercado livre e cativo: diferenças e semelhanças 

 

Fonte: RB|Energia, 2015 

 

Como pode ser verificado na tabela 3.1, em relação à qualidade da energia e à 

segurança de sua oferta não há diferenças entre os consumidores livres e cativos. Os 

consumidores livres pagam às companhias de distribuição pelo acesso e uso de suas 

redes, em valores equivalentes aos que são pagos pelos consumidores cativos. 

 

3.1.2.1  Direitos e obrigações de um cliente livre  

 

 A garantia do fornecimento 

A garantia de fornecimento de energia é obtida pelo consumidor livre mediante 

o registro na CCEE do(s) seu(s) contratos(s) de compra e venda de energia. Uma vez 

que um contrato está regularmente registrado na CCEE, o direito do comprador de 



40 
 

 
 

receber a energia está assegurado, mesmo que o vendedor, por qualquer razão, não 

disponibilize a energia no sistema elétrico. Numa circunstância como esta, haverá 

uma operação a ser liquidada pelo vendedor, no âmbito da CEEE, sem necessidade 

de qualquer participação do comprador. 

Se o comprador – cliente livre - receber energia sem respaldo de um contrato 

de compra e venda registrado na CCEE, então estará o mesmo sujeito a liquidação 

da energia recebida ao “preço de liquidação de diferenças” da CCEE, além de 

eventuais penalidades por falta de “lastro contratual” (contratos para 100% da energia 

necessária). 

 

 O direito de livre acesso: Sistemas de transmissão e distribuição 

A Lei nº 9.074/95 assegura aos consumidores livres o acesso aos sistemas de 

distribuição e transmissão de concessionários e permissionários de serviço público, 

mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido. 

 

 O retorno do mercado cativo 

O consumidor livre pode voltar à condição de consumidor cativo. Para isto deve 

informar à distribuidora local, com antecedência mínima de cinco anos. Porém, caso 

seja conveniente para a distribuidora, pode-se negociar a redução do referido prazo. 

O retorno ao mercado cativo dos “consumidores especiais” segue a mesma 

regra. 

 

 A obrigatoriedade de ser agente da CCEE 

Os consumidores livres devem ser agentes da CCEE, podendo ser 

representados, para efeito de contabilização e liquidação, por outros agentes dessa 

Câmara. 

Os custos operacionais da CCEE são rateados entre todos os agentes 

participantes, proporcionalmente aos volumes de energia elétrica transacionados. 

Salvo expressa previsão legal ou regulamentar em contrário, os consumidores 

livres estão sujeitos ao pagamento de todos os tributos e encargos devidos pelos 

demais consumidores. A ANEEL pode determinar que os encargos, taxas e 

contribuições setoriais sejam pagos no momento da liquidação das transações no 

mercado de curto prazo da CCEE. 
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 A obrigatoriedade de contratar a totalidade da energia 

O consumidor livre está obrigado a garantir o atendimento à totalidade de sua 

carga, mediante contratação com um ou mais fornecedores (ou mediante geração 

própria), mesmo que parte da energia comprada ocorra na condição de consumidor 

cativo.  

A não existência de contratos garantindo o atendimento à totalidade de sua 

carga pode sujeitar o consumidor livre a penalidades. 

 

 As garantias de pagamentos 

Os contratos de compra e venda de energia no mercado livre costumam ter 

cláusula específica de garantia de pagamento da energia comprada. 

A garantia oferecida pelos compradores pode ser: 

 

- Títulos do Tesouro Nacional. 

- Carta de Fiança Bancária. 

- Contrato de Constituição de Garantia. 

 

 

3.1.3 Mercado de curto prazo 

 

O Mercado de Curto Prazo (MCP) é o ambiente no qual os agentes de mercado 

negociam, via contratos bilaterais livremente negociados, a compra ou venda de 

energia com o objetivo de completarem o balanço energético de suas empresas, como 

apresentado na figura 3.2  

 



42 
 

 
 

 

Figura 3.2 – Energia comercializada no MCP 

Fonte: CCEE, 2015 

 

A compra de energia por meio do MCP evita a aplicação de penalidades 

previstas na legislação vigente do setor, quando as empresas têm um consumo maior 

do que o estimado. 

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

que foi contratado, mediante consideração dos contratos e dos dados de medição 

registrados.  

Com base nas informações de volumes contratados e volumes medidos, é 

processado o cálculo da contabilização e são computadas as quantidades negociadas 

no Mercado de curto prazo (MCP). É importante ressaltar que as diferenças positivas 

ou negativas apuradas para cada agente da CCEE são base para o Preço de 

Liquidação das Diferenças (PLD), determinado semanalmente para cada patamar de 

carga e para cada submercado.  

O PLD possui valores máximos e mínimos determinados pela ANEEL, e varia 

de acordo com o custo marginal de operação oriundo de simulação realizada no 

âmbito CCEE, com a mesma modelagem computacional e dados de natureza 

sistêmica que são empregados pelo ONS para definir o despacho das usinas. [5] 

 

3.2 Estrutura tarifária  

 

Define-se estrutura tarifária como sendo o conjunto de tarifas aplicáveis aos 

componentes de consumo de energia elétrica e/ou demanda de potência, de acordo 

com a modalidade de fornecimento.  
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A seguir são detalhados os componentes tarifários que compõem os ambientes 

de contratação, deve-se ressaltar que os clientes regulados estão sujeitos aos 

pagamentos das tarifas no que se refere ao TUSD, TUST e encargos setoriais, sendo 

que na cobrança feita pela concessionária todas essas tarifas estão englobadas em 

uma única tarifa, definida Tarifa de Energia. 

Os clientes livres estão sujeitos ao pagamento das mesmas tarifas, no entanto, 

o custo de sua energia não está atribuído a uma única tarifa, as tarifas no que se 

refere ao TUSD, TUST e encargos setoriais são cobradas de forma discriminada. 

 

 3.2.1 Ambiente de contratação regulado (ACR) 

  

Para o mercado regulado as tarifas de energia são divididas em quatro tipos: 

 Monômia simples: Preço único para a energia. 

 Mônomia diferenciada: Mais de um preço para a energia. 

 Binômia convencional: Preço único para a demanda; Preço único 

para a energia. 

 Binômia diferenciada: Mais de um preço para a demanda; Mais 

de um preço para a energia. [6] 

 

No Brasil, as tarifas de energia elétrica estão estruturadas em dois grandes 

grupos de consumidores: “grupo A” e “grupo B”. 

Para maior compreensão quanto aos termos utilizados nesse estudo, seguem 

conceitos relacionados à estrutura tarifária do sistema elétrico brasileiro. 

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

potência elétrica solicitada pelo consumidor à empresa distribuidora, durante um 

intervalo de tempo especificado, normalmente 15 minutos, e é faturada pelo maior 

valor medido durante o período de fornecimento, normalmente de 30 dias. [12] 

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

(MWh) e corresponde ao valor acumulado pelo uso da potência elétrica disponibilizada 

ao consumidor ao longo de um período de consumo, normalmente de 30 dias. [12] 
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a) Consumidores do grupo A 

 

Fazem parte do “grupo A” consumidores atendidos pela rede de alta tensão, de 

2,3 a 230 quilovolts (kV). A tabela 3.2 apresenta os subgrupos e faixas de tensão:  

 

Tabela 3.2 – Estrutura tarifária Grupo A 

 

Fonte: ANEEL, 2015 

 

As tarifas do “grupo A” são construídas em três modalidades de fornecimento:  

 

 Convencional;  

 Horo sazonal azul;  

 Horo sazonal verde; 

 

 Estrutura tarifária convencional 

A tarifa convencional é aplicada às unidades consumidoras do grupo A, 

atendidas em tensão inferior a 69kV e com demanda inferior a 300kW. 

A estrutura tarifária convencional é caracterizada pela aplicação de tarifas de 

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

utilização do dia e dos períodos do ano.  

Esse tipo de tarifa é mais conveniente para empresas que utilizam processo 

contínuo de produção ou prestação de serviço, sem possibilidade de modulação de 

sua carga. 

 

 Estrutura tarifária horo sazonal 

A estrutura tarifária horo sazonal é caracterizada pela aplicação de tarifas 

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

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

Subgrupo A1 Subgrupo A2 Subgrupo A3 Subgrupo A3a
Subgrupo 

A4

Subgrupo 
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Para o nível 

de tensão de 
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mais
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tensão de 30 a 

44 kV

Para o 
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Para 
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subterrân

eo



45 
 

 
 

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

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

elétrica nos horários do dia e nos períodos do ano em que ela for mais barata. [19]  

A tarifa horo sazonal se aplica obrigatoriamente às unidades consumidoras 

atendidas pelo sistema elétrico interligado com tensão de fornecimento inferior a 69 

kV e demanda contratada igual ou superior a 300 kW, com opção do consumidor pela 

modalidade azul ou verde. 

Para os consumidores enquadrados nessa categoria os períodos do dia são 

divididos em horário de ponta e fora ponta. O horário de ponta é definido pela 

concessionária e composto por 3 horas diárias consecutivas, exceção feita aos 

sábados, domingos e feriados. 

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

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

O período seco compreende os meses de maio a novembro e o período úmido 

os meses de dezembro a abril. 

 

-Tarifa horo sazonal azul 

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

aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as 

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

de demanda de potência de acordo com as horas de utilização do dia. Ela é aplicável 

obrigatoriamente às unidades consumidoras atendidas pelo sistema elétrico 

interligado, e com tensão de fornecimento igual ou superior a 69 kV. [19] 

 

 

-Tarifa horo sazonal verde 

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

aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as 

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

demanda de potência.  
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b) Consumidores do grupo B 

 

Fazem parte do “grupo B” consumidores atendidos em tensão inferior a 2,3 kV. 

A tabela 3.3 apresenta classes de consumo:  

 

 

Tabela 3.3 – Estrutura tarifária Grupo B

 

Fonte: ANEEL, 2015 

 

Os consumidores do “grupo B” são cobrados somente pelo seu consumo de 

energia (kWh), não havendo uma cobrança diferenciada em funções de estações do 

ano e horários. O desenvolvimento desse trabalho é baseado em consumidores do 

“grupo A”, logo, maiores detalhes da tarifa do “grupo B” não são apresentados. 

     

c) TUSD – Tarifa de uso do sistema de distribuição 

 

É a tarifa paga por todos os usuários conectados à rede de distribuição, essa 

tarifa é formada por vários componentes específicos de custos da distribuidora. Os 

componentes da TUSD são listados a seguir: 

 Serviço de transmissão de energia elétrica, na forma da TUSD – Fio A; 

 Serviço de distribuição de energia elétrica, na forma da TUSD – Fio B; 

 Encargos do próprio sistema de distribuição, na forma da TUSD – 

Encargos do Serviço de Distribuição; 

 Perdas elétricas técnicas e não técnicas; 

 CCC – Conta de Consumo de Combustível, na forma da TUSD – 

CCCisolados; 

Subgrupo B1 Subgrupo B2 Subgrupo B3 Subgrupo B4

Classe residencial e 

subclasse residencial 

baixa renda

Classe rural, abrangendo diversas 

subclasses, como agropecuária, 

cooperativa de eletrificação rural, 

indústria rural, serviço público de 

irrigação rural

Outras classes: industrial, 

comercial, serviços e outras 

atividades, poder público, 

serviço público e consumo 

próprio

Classe iluminação 

pública
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 CDE – Conta de Desenvolvimento Energético, nas formas da TUSD – 

CDES/SE/CO e TUSD – CDEN/NE, conforme o caso; 

 PROINFA – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica, na forma TUSDPROINFA. [6] 

  

d) TUST – Tarifa de uso do sistema de transmissão 

 

A TUST resulta da divisão, entre os usuários da transmissão, ou seja, metade 

da receita global deve ser paga pelos geradores e importadores e a outra metade deve 

ser paga pelas distribuidoras, exploradoras e clientes livres. A divisão da TUST é 

apresentada a seguir: 

TUSTs para geradores, definidas para os pontos do sistema, (nós) em que a 

energia é colocada. 

TUSTs para carga: definidas para distribuidores, clientes livres e importadores, 

calculadas em função do local em que a energia é retirada do sistema. 

 

e) Encargos setoriais  

 

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

6,25% para transmissão, 28,98% para distribuição (se houver), 31,32% para compra 

de energia e 33,45% é destinada ao pagamento de encargos e tributos. [14] 

Os principais encargos setoriais são listados a seguir: 

 

 Compensação financeira pelo uso de recursos hídricos. 

 Taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica. 

 Aplicação em Pesquisa e Desenvolvimento. 

 Conta de Desenvolvimento Energético – CDE. 

 PROINFA - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

de EE. 

 Encargos de Serviços de Sistema. 

 Encargos de Energia de Reserva – EER. 
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f) TE – Tarifa de energia 

 

Os custos com a aquisição de energia são aqueles decorrentes da contratação 

de montantes de energia por meio dos leilões regulados. A empresa distribuidora 

compra uma quantidade de energia que considera suficiente para o atendimento do 

seu mercado cativo. Os custos com energia são alocados na chamada Tarifa de 

Energia (TE ). 

A TE (Tarifa de Energia) é formada pelos seguintes componentes: 

 

 TE ENERGIA – é a parcela da TE que recupera os custos pela compra 

de energia elétrica para revenda ao consumidor, incluindo os custos com 

energia comprada de Itaipu e de geração própria; 

 TE ENCARGOS – é a parcela da TE que recupera os custos de: 

o Encargos de Serviços de Sistema – ESS; 

o Encargo de Energia de Reserva – ERR; 

o Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética – P&D_EE;  

o Contribuição sobre Uso de Recursos Hídricos – CFURH. 

 TE TRANSPORTE – é a parcela da TE que recupera os custos de 

transmissão relacionados à: transporte de Itaipu e na Rede Básica de 

Itaipu; 

 TE PERDAS – é a parcela da TE que recupera os custos com perdas de 

Rede Básica devido ao mercado de referência de energia. 

 

Além desses encargos e tarifas, o consumidor final é onerado com alguns tributos: 

 

 ICMS sobre a energia elétrica. 

 PIS E COFINS. 

 

 3.2.2 Ambiente de contratação livre (ACL) 

 

Os clientes livres estão sujeitos ao pagamento das tarifas no que se refere ao 

TUSD, TUST e encargos setoriais. Assim, podemos dizer que o consumidor livre paga 
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de modo diferenciado apenas o preço da energia adquirida. No entanto, na prática 

existem outras diferenças em função da forma de cobrança ou do critério de tarifação. 

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

cliente livre, o pagamento é realizado mensalmente no momento da liquidação na 

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

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

nas tarifas de energia que são reajustas todos os anos. 

 

3.3 Considerações finais  

 

Neste capítulo apresentou-se as alternativas para contratação de energia 

elétrica para uma unidade consumidora. Assim como, um detalhamento das estruturas 

tarifárias em vigor para o Sistema Elétrico Brasileiro, itens fundamentais para 

desenvolvimento do estudo de migração apresentado no capítulo 4.  
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA PARA CÁLCULO DAS TARIFAS E 
MIGRAÇÃO NOS AMBIENTES DE CONTRATAÇÃO 

Este capítulo apresenta o referencial teórico utilizado para análise das 

contratações de compra de energia elétrica realizadas nos ambientes de contratação 

regulado e livre. 

A metodologia proposta neste trabalho para a análise da migração de um 

consumidor entre os ambientes de contratação regulado e livre, segue os seguintes 

passos: 

1) Análise e possibilidades de enquadramento tarifário de uma unidade 

consumidora; 

2) Cálculo das tarifas no ambiente de contratação regulado; 

3) Cálculo das tarifas no ambiente de contratação livre; 

4) Comparação entre a melhor opção no ambiente de contratação regulado 

com as opções do mercado livre. 

Nessa metodologia foi adotada a tarifa média anual para efeito de comparação, 

a qual é definida como sendo a razão entre o custo total anual (R$), pago pela unidade 

consumidora, e o seu consumo anual (kWh). 

 

4.1  Análise e possibilidades de enquadramento tarifário de uma 

unidade consumidora 

 

Os dados necessários para que seja feita a análise do enquadramento tarifário 

do consumidor, são: 

 

1) Dados anuais históricos da demanda contratada e medida no horário de 

ponta e fora de ponta; 
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2) Dados anuais históricos do consumo mensal no horário de ponta e fora de 

ponta; 

3) Classe de tensão de faturamento; 

4) Modalidade tarifária atualmente enquadrada (Convencional, Horo sazonal 

verde, azul ou Livre); 

5) Contrato de fornecimento de energia com a concessionária; 

6) Geração Própria: se possuir, especificar a potência de geração instalada. 

 

O ambiente e o tipo de energia a ser contratada podem ser identificados 

seguindo o fluxograma ilustrado na figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Fluxograma para determinação de energia contratada 

Fonte: [21], 2015 

 

Atualmente são negociados três tipos de energia no mercado livre: Energia 

Convencional, Energia Incentivada com 50% de desconto na TUSD e Energia 

Incentivada com 100% de desconto na TUSD. 

A Energia Incentivada dispõe de um benefício dado pelo Governo Federal 

caracterizado pela redução das tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão 

e de distribuição. Este benefício é concedido à geração de energia por PCHs 
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(Pequenas Centrais Hidrelétricas), fonte solar, eólica, biomassa ou cogeração 

qualificada, com potência instalada menor ou igual a 30 MW. 

A principal condição para um consumidor migrar para o Mercado Livre de 

Energia, é que ele seja um consumidor do Grupo A e também que tenha uma 

demanda contratada maior ou igual a 500 kW. 

 

4.2    Cálculo dos custos anuais 

 

4.2.1 Ambiente de contratação Regulado (ACR) 

 

A contratação no mercado regulado é realizada por meio de contratos de 

fornecimento entre o consumidor cativo e a concessionária em que se encontra 

conectado, ilustrado na figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 – Fluxograma para visão simplificada do ACR 

Fonte: [21], 2015 

 

As equações utilizadas para tais estudos e simulações são apresentadas a seguir: 
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a) Estrutura tarifária convencional 

 

Caracterizada pela aplicação de tarifas de energia elétrica e demanda de 

potência, independentemente das horas de utilização do dia ou do período do ano. O 

valor da fatura de uma unidade faturada na estrutura tarifária convencional pode ser 

calculado da seguinte forma: [23] 

 

 ( ) 12 1000CATIVO C DCUSTO C T D T       (4.1) 

Onde: 

D = Demanda faturada [MW]; 

TD = Tarifa de demanda de potência [R$/kW]; 

C = Consumo [MWh]; 

TC = Tarifa de consumo [R$/kWh]. 

 

b) Estrutura tarifária horo sazonal (Verde e Azul) 

 

Modalidade estruturada pela aplicação de tarifas de consumo de energia 

elétrica de acordo com as horas de utilização do dia e do período do ano, bem como 

de tarifas de demanda de potência diferenciadas de acordo com o horário de 

utilização.[23] 

 

 CATIVO P FP P FPCUSTO D D C C   
 (4.2) 

Onde: 

DP = Custo com a demanda de ponta durante um ano [R$]; 

DFP = Custo com a demanda fora de ponta durante um ano [R$]; 

CP = Custo com o consumo de ponta durante um ano [R$]; 

CFP = Custo com o consumo fora de ponta durante um ano [R$]. 
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 Cálculo dos custos com a demanda: 

 

 12 1000P PONTA DPONTAD D T     (4.3) 

 12 1000FP FPONTA DFPONTAD D T     (4.4) 

Onde: 

 

DPONTA = Demanda de ponta mensal [MW]; 

DFPONTA = Demanda fora de ponta mensal [MW]; 

TDPONTA = Tarifa de demanda na ponta [R$/kW]; 

TDFPONTA = Tarifa de demanda fora de ponta [R$/kW]. 

 

 Cálculo com o consumo: 

 

As tarifas de consumo do Mercado Regulado, além de serem diferenciadas de 

acordo com o horário de ponta e fora de ponta, também são diferenciadas de acordo 

com a época do ano em período seco (maio a novembro, sete meses), que está menos 

propenso a chuvas e período úmido (dezembro a abril, cinco meses), mais propenso 

a chuvas. 

 

 ( 7 5)P PONTA PONTASECA PONTAUMIDAC C T T      (4.5) 

 ( 7 5)FP FPONTA FPONTASECA FPONTAUMIDAC C T T      (4.6) 

 

Onde: 

 

CPONTA = Consumo mensal de energia na ponta [MWh]; 

CFPONTA = Consumo mensal de energia fora de ponta [MWh]; 

TPONTASECA = Tarifa de consumo na ponta no período seco [R$/MWh]; 

TPONTAUMIDA = Tarifa de consumo na ponta no período úmido [R$/MWh]; 

TFPONTASECA = Tarifa de consumo fora de ponta no período seco [R$/MWh]; 
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TFPONTAUMIDA = Tarifa de consumo fora de ponta no período úmido [R$/MWh]. 

 

c) Tarifas de ultrapassagem 

 

Caso os valores de demanda medida excedam em 5% (cinco por cento) a 

demanda contratada será aplicada a tarifa de ultrapassagem. A tarifa de 

ultrapassagem corresponde ao valor da tarifa de demanda multiplicado por dois. 

Assim, teremos para a Tarifa Convencional e Verde, a parcela de 

ultrapassagem cobrada, sem a incidência de impostos, de acordo com a equação: [23] 

 

 ( )DU MAIOR CONTRATADA ULTRAPASSAGEMC D D T    (4.7) 

Onde: 

 

CDU = Faturamento por Demanda de Ultrapassagem (R$); 

DMAIOR = Maior demanda medida no período de faturamento (MW); 

DCONTRATADA = Demanda contratada (MW); 

TULTRAPASSAGEM = Tarifa de Ultrapassagem, correspondente ao dobro da tarifa de 

demanda no respectivo posto horário (R$/MW). 

 

Para a Tarifa Horo sazonal Azul, a equação (4.7) também se aplica, porém há  

de se observar o posto horário em que acontece a ultrapassagem. 

 

d) Impostos 

 

Sobre os valores das faturas de energia elétrica incide ainda a cobrança de 

impostos, são eles: 

 

 PIS/PASEP: Programa de Integração Social e de Formação de Patrimônio do 

Servidor Público, tem como finalidade financiar o Seguro Desemprego e o 

abono aos empregados que recebem até dois salários mínimos. 
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 COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, destinada 

a financiar as despesas da área de saúde, Previdência e Assistência Social. 

 

 ICMS: Tem alíquota definida por lei estadual Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social, destinada a financiar as despesas da 

área de saúde, Previdência e Assistência Social. 

 

 

4.2.2 Ambiente de contratação livre (ACL) 

 

No mercado livre, o consumidor deve ter sua energia contratada com o gerador 

ou com uma comercializadora, este contrato chama-se CCVEE (Contrato de Compra 

e Venda de Energia Elétrica) de longo ou curto prazo, nele há uma livre negociação 

de preços entre as partes dando nome de Livre a este mercado, conforme ilustrado 

na figura 4.3. [23] 

 

 

Figura 4.3 – Fluxograma para visão simplificada do ACL 

Fonte: [21], 2015 

 

As equações utilizadas para este mercado são apresentadas a seguir: 
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 LIVRE ENERGIA TUSD ESSCUSTO C C C    (4.8) 

Onde: 

 

CUSTOLIVRE = Custo anual total do consumidor no mercado livre [R$]; 

CENERGIA = Custo anual da energia consumida [R$]; 

CTUSD = Custo anual da TUSD [R$]; 

CESS = Custo anual com os encargos de serviço de sistema [R$]. 

 

O consumidor Livre é responsável pelas perdas de energia até o ponto de 

entrega. As perdas podem ser técnicas (dissipadas por fenômenos físicos) ou não 

técnicas (erros de medições ou furtos de energia). Para efeito de simulação o 

percentual de perdas considerado fica em torno de 2,5% da energia contratada. O 

cálculo é dado pela Equação 4.9. 

Durante o desenvolvimento deste estudo, considerou-se o preço de energia 

convencional para 2015 a R$ 223,85/MWh, incentivada com desconto de 50% neste 

ano a R$ 253,85/MWh e o produto com desconto da TUSD de 100% na casa de R$ 

283,85/MWh, esses valores foram estimados com base na média do PLD de 2015. 

[26] 

Foi feita a comparação com as duas ocasiões, primeiro com a de 50% de 

desconto e em seguida com a de 100% de desconto na TUSD. 

 

 [( ) 1,025 12] VENERGIA PONTA FPONTA ENERGIAC C C      (4.9) 

 

Onde: 

 

VENERGIA = Valor da energia elétrica contratado pelo CCVEE [R$]. 

 

 TUSD DTUSD ETUSDC C C   (4.10) 

Onde: 



58 
 

 
 

 

CDTUSD = Custo anual da TUSD referente à demanda [R$]; 

CETUSD = Custo anual da TUSD referente a encargos de energia [R$]. 

 

 ( ) 12 1000DTUSD PONTA PONTA FPONTA FPONTAC D TUSD D TUSD       (4.11) 

 ( ) 12 1000ETUSD PONTA EP FPONTA EFPC C TUSD C TUSD       (4.12) 

 

Onde: 

 

TUSDPONTA = Tarifa do uso do sistema de distribuição para a demanda na ponta 

[R$/kW]; 

TUSDFPONTA = Tarifa do uso do sistema de distribuição para a demanda fora de ponta 

[R$/kW]; 

TUSDEP = Tarifa do uso do sistema de distribuição referente aos encargos de energia 

na ponta [R$/MWh]; 

TUSDEFP = Tarifa do uso do sistema de distribuição referente aos encargos de energia 

fora de ponta [R$/MWh]; 

  

 Importante ressaltar que essa tarifa TUSD se divide em duas partes. A primeira 

parte corresponde à tarifa de energia que cobra os serviços referentes ao uso da 

energia e não apresentam descontos. A outra parte se refere à tarifa fio que cobra o 

uso da fiação de energia elétrica e desse valor é dado o desconto. [10] 

 

 (C ) 12ESS PONTA FPONTA ESSC C V     (4.13) 

 

Onde: 

 

VESS = Valor dos Encargos de Serviço do Sistema [R$/MWh]. 

 

O valor dos Encargos de serviços do Sistema (ESS) representa os valores 

destinados ao ressarcimento dos agentes de geração dos custos incorridos na 
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manutenção da confiabilidade e da estabilidade do Sistema. Esse custo é apurado 

mensalmente pela CCEE e é pago pelos agentes da categoria consumo aos agentes 

de geração. Nos cálculos será utilizada a média dos valores do ESS do ano de 2015 

(R$ 7,75/MWh). [12] 

Além dos custos apresentados anteriormente, outros custos devem entrar na 

conta do cliente livre: 

 

 Encargo de Energia de Reserva (EER): visa custear a contratação de energia 

de reserva destinada a aumentar a segurança no fornecimento de energia 

elétrica ao Sistema Interligado Nacional (SIN); 

 Contribuição associativa CCEE: a CCEE, como organização civil, de direito 

privado, e sem fins lucrativos tem seus custos totais rateados entre os seus 

agentes, proporcionalmente à energia comercializada pelo agente; 

 

 PIS/PASEP, COFINS e ICMS; 

 

 Custo de implantação - Para migração ao ACL, o consumidor precisa ter o seu 

Sistema de Medição e Faturamento (SMF) adequado, pois a CCEE precisa ter 

acesso aos dados de medição. 

 

4.3 Considerações finais  

 

Este capítulo apresentou os cálculos dos custos a serem feitos para 

determinação das tarifas que compõem cada ambiente de contratação. Fica claro que 

o consumidor livre paga de forma diferenciada a tarifa de energia e alguns Encargos 

e Tributos. Além disso, esse capítulo serve como referência para parte da análise 

realizada no capítulo 5. 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDO DE CASO 

Este capítulo apresenta um estudo de caso com o objetivo de verificar a 

viabilidade econômica da migração de uma unidade consumidora alimentada em alta 

tensão ao mercado livre. Essa unidade consumidora pertence ao Subgrupo A4 para 

fim de faturamento e possui os requisitos para migração ao ACL. Para a realização 

dos cálculos, foram desenvolvidas ferramentas computacionais na plataforma do 

Excel. 

 

5.1 Ambiente de pesquisa 

 

A unidade consumidora estudada é o Projeto Complexo Mineral Patrocínio 

(CMP), empreendimento de propriedade da Vale Fertilizantes S/A (Vale) que tem 

como objetivo a implantação de unidade produtora de concentrados de rocha 

fosfática, a partir do minério da jazida de Salitre. Ele está localizado em Minas Gerais 

(MG), na cidade de Patrocínio, atendido pela CEMIG.  

Essa unidade consumidora é atendida por uma tensão de 13,8 kV, não possui 

geração própria e atualmente encontra-se na tarifa horo sazonal verde. 

 

 

5.2 Considerações iniciais 

 

Algumas considerações foram levadas em conta, como mostrado a seguir: 

 

 As cobranças por excedentes de reativos foram desconsideradas; 

 Não houve divisão entre a tarifa TUSD, já que a parte que não apresenta 

descontos, corresponde a menos de 1% do valor total da tarifa. 
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 Adoção da soma das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS fixa em 0,93% e 

4,28% respectivamente. A alíquota do ICMS aplicada a esta unidade é de 18%. 

[24] 

 Foram comparadas apenas as Tarifas Azul e Verde já que, consumidores que 

possuem demanda contratada igual ou superior a 300 kW em qualquer dos 

segmentos horários devem ser incluídas nas estruturas tarifárias horo 

sazonais. 

 

 

5.3 Simulações 

 

Para efeito de comparação com o ambiente livre, fez-se a análise tarifária da 

unidade no ambiente regulado, buscando aquela que resultasse em menores custos, 

metodologia apresentada no capítulo 4. 

Para isso foram obtidos os dados de demanda contratada e consumo em 

ambos os postos horários durante o período de janeiro 2015 a dezembro 2015.  

 

5.3.1 Entrada de dados 

 

Os cálculos foram realizados utilizando planilhas eletrônicas, nas quais são 

inseridos os valores das tarifas da concessionária (CEMIG) e valores praticados com 

a contratação de energia pelo Mercado Livre. Assim como, os dados atuais relativos 

às demandas contratadas e consumos registrados, apresentados na tabela a seguir: 
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Tabela 5.1 – Demandas e consumos registrados. 

Dados de Medição para Faturamento 

Mês 
Demanda Ponta 

(kW) 
Demanda Fora 

Ponta (kW) 
Consumo Ponta 

(MWh) 
Consumo Fora 
Ponta (MWh) 

Jan/15 1600 1600 63 651 

Fev/15 1600 1600 58 588 

Mar/15 1600 1600 63 651 

Abr/15 1600 1600 58 634 

Mai/15 1600 1600 63 651 

Jun/15 1600 1600 58 634 

Jul/15 1600 1600 63 651 

Ago/15 1600 1600 66 648 

Set/15 1600 1600 55 636 

Out/15 1600 1600 63 650 

Nov/15 1600 1600 58 634 

Dez/15 1600 1600 58 657 

Média: 1600 1600 60 640 

 

Fonte: Vale, 2015. 

 

Em posse dos valores referentes às tarifas horo sazonais da CEMIG para a 

classe A4, retiradas da Resolução ANEEL No 1.872, de 07/04/2015 (Anexo 1) e dos 

valores negociados no mercado livre, de acordo com à BRIX (Brazilian Intercontinental 

Exchange), encontra-se os valores gastos anualmente para o Projeto Complexo 

Mineral Patrocínio. 

 

5.3.2 Resultados obtidos 

 

a) Ambiente regulado 

 

Para efeito de comparação com o mercado livre, fez-se a análise tarifária para 

a unidade nas tarifas azul e verde, buscando aquela que resultasse em menores 

custos. Para a unidade em análise, foram utilizadas as equações (4.1) a (4.7), 

apresentadas no capitulo 4. Na figura 5.1 tem-se o comparativo das tarifas médias 

obtidas com as simulações para a unidade analisada. 
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Figura 5.1 – Custos no ambiente regulado 

 

Na condição atual a tarifa verde se mostrou a opção que gerou menores custos, 

confirmando a modalidade tarifária em que se encontra. 

 

b) Ambiente livre 

 

Para que a migração do mercado regulado para o mercado livre se viabilize é 

necessário a verificação dos dados da unidade para se saber se o consumidor atende 

aos requisitos de demanda e tensão estabelecidos pela ANEEL. Como a unidade em 

estudo possui demanda inferior à 3 MW, porém superior à 500 kW, sua energia no 

mercado livre deve ser proveniente de fontes incentivadas, ou seja, como consumidor 

especial. 

Para a unidade em análise, foram utilizadas as equações (4.8) a (4.13), 

apresentadas no capitulo 4. Porém alguns custos têm seu valor calculado pela CCEE 

e só podem ser determinados após a migração, por isso foram admitidas as 

considerações a seguir: 

 O ESS teve seu valor estimado dado por R$ 7,75/MWh; [12] 
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 A contribuição mensal associativa para custeio da CCEE, foi estimada 

em R$ 800,00 mensais; 

 Aquisição do Sistema de Medição e Faturamento (SMF), foi estimado 

em R$ 85.000,00; 

 O EER teve seu valor estimado em R$ 800,00 mensais.  

 

Na figura 5.2 tem-se o comparativo de gastos anuais obtidos com as 

simulações para a unidade analisada. 

 

 

Figura 5.2 – Custos no ambiente livre 

 

Os cálculos para o mercado livre apresentaram uma tarifa média de R$ 

444,25/MWh, considerando um desconto de 50% na TUSD e R$ 417,03/MWh com 

100% de desconto na TUSD. 

 

5.4 Comparação entre as simulações 

 

Nas simulações realizadas, as tarifas do mercado livre se mostraram a melhor 

opção para o consumidor como apresentado na figura 5.3. 
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Os estudos são realizados de forma que a melhor opção no mercado cativo 

seja comparada as opções do mercado livre. 

 

 
Figura 5.3 – Comparação de tarifas entre mercados 

 

As tarifas para o mercado cativo apresentam diferença percentual de 1,26% 

sendo a tarifa verde a mais adequada para esse ambiente. 

No mercado livre, foram feitas comparações considerando aquisição de tarifa 

com descontos de 50% e 100% na TUSD, sendo a tarifa com desconto 100% a melhor 

opção, com uma economia de 6,13% em relação a tarifa com 50% de desconto na 

TUSD. 

Na figura 5.4 tem-se o comparativo entre os mercados considerando o pior 

cenário de economia, onde a tarifa verde que representa menor custo no mercado 

cativo, será comparada à tarifa de maior custo no mercado livre. 
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Figura 5.4 – Comparação de tarifas entre mercados 

 

A comparação entre a tarifa verde e a tarifa com desconto de 50% na TUSD, 

representa uma economia de 24,19% caso o consumidor opte pela migração ao 

mercado livre. Vale ressaltar que os custos para o sistema de medição e faturamento 

estão incluídos nos cálculos para se obter a tarifa média, ou seja, no segundo ano 

esse valor diminuiria e consequentemente aumentaria a economia do consumidor no 

mercado livre. 

O melhor cenário é registrado com o desconto de 100% na TUSD e 

apresentado na figura 5.5. 
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Figura 5.5 – Comparação de tarifas entre mercados 

 

A comparação entre a tarifa verde e a tarifa com desconto de 100% na TUSD, 

representa uma economia de 28,83%, caso o consumidor opte pela migração ao 

mercado livre. 

 

5.5  Análise de alteração do valor da demanda contratada 

 

 O valor da demanda a ser contratada na análise anterior se limitou a 1.600 kW, 

uma vez que os dados fornecidos pela empresa não continham as demandas 

medidas.  

Com o objetivo de fazer uma análise mais completa, serão estimadas 

demandas de acordo com os consumos mensais e cenários nos quais as demandas 

contratadas estão sujeitas aos pagamentos de multas caso ultrapassem os limites 

permitidos. 

 Para entender a importância de um estudo de demandas e mostrar que nem 

sempre a demanda contratada ótima é aquela ao qual a empresa não pagará em 

nenhum momento multa, foram realizados cálculos considerando os seguintes 

cenários: 
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a) Cenário I, no qual a demanda contratada é igual ao maior valor de demanda 

medida; 

b) Cenário II, no qual a demanda contratada é igual a média das demandas 

medidas; 

c) Cenário III, no qual a demanda contratada é inferior a média das demandas 

medidas. 

 

Nos cenários II e III a demanda medida ultrapassa a contratada em valores 

superiores a 5%, caso em que implica multa ao consumidor.  

Os estudos foram realizados para a tarifa horo sazonal verde já que o 

consumidor se encontra nesse tipo de faturamento, porém há de se observar que a 

tarifa de ultrapassagem também se aplica à tarifa horo sazonal azul, com o devido 

cuidado de respeitar o posto horário em que acontece a ultrapassagem. 

 

5.5.1 Estimativa da demanda 

 

A tabela 5.2 apresenta os dados relativos às demandas estimadas e consumos 

registrados. 
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Tabela 5.2 – Demandas estimadas e consumos registrados 

Demanda Estimada 

Dados de Medição para Faturamento 

Mês 
Demanda 
Estimada 

(Medida) (kW) 
 

Consumo Ponta 
(kWh) 

Consumo Fora 
Ponta 

Jan/15 1710  63 651 

Fev/15 1320  58 588 

Mar/15 1710  63 651 

Abr/15 1510  58 634 

Mai/15 1710  63 651 

Jun/15 1510  58 634 

Jul/15 1710  63 651 

Ago/15 1610  66 648 

Set/15 1510  55 636 

Out/15 1640  63 650 

Nov/15 1510  58 634 

Dez/15 1750  58 657 

Média: 1600  60 640 

 

 

Como pode ser verificado na tabela 5.2, a maior demanda estimada (medida) 

tem valor de 1.750 kW, já o menor valor medido 1.320 kW e a média 1.600 kW. 

 

5.5.2 Cenário I 

 

No primeiro cenário a demanda contratada é igual ao maior valor medido, que 

corresponde a 1.750kW. Nessas condições as demandas medidas não ultrapassam 

às demandas contratadas e o consumidor não está sujeito a multas por 

ultrapassagem. 
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Figura 5.6 – Curva de carga com demanda contratada de 1750 kW 

 

Dentre os valores de demandas analisados nos 12 meses, 100% dos valores 

estão abaixo da demanda contratada. Essa comparação é apresentada na tabela 5.3.  

 

 

Tabela 5.3 – Histórico de demanda medida 

Mês 
Demanda Contratada  Demanda Medida 

Diferença entre a Demanda 
Medida e Demanda 

Contratada 

(kW) (kW) (kW) (%) 

Jan/15 1750 1710 -40 -2.29% 

Fev/15 1750 1320 -430 -24.57% 

Mar/15 1750 1710 -40 -2.29% 

Abr/15 1750 1510 -240 -13.71% 

Mai/15 1750 1710 -40 -2.29% 

Jun/15 1750 1510 -240 -13.71% 

Jul/15 1750 1710 -40 -2.29% 

Ago/15 1750 1610 -140 -8.00% 

Set/15 1750 1510 -240 -13.71% 

Out/15 1750 1640 -110 -6.29% 

Nov/15 1750 1510 -240 -13.71% 

Dez/15 1750 1750 0 0.00% 
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Com base nos dados apresentados na tabela 5.3 e tarifas da concessionária 

local (CEMIG), os cálculos para a tarifa horo sazonal verde resultaram em uma tarifa 

média de R$ 588,49/MWh para o consumidor. 

 

5.5.3 Cenário II 

 

No cenário II a demanda contratada é igual à média das demandas medidas, 

que corresponde a 1.600 kW. Nessas condições as demandas medidas ultrapassam 

as demandas contratadas em um valor superior a 5% e o consumidor está sujeito a 

multas por ultrapassagem. 

 

 

Figura 5.7 – Curva de carga com demanda contratada de 1600 kW 

 

Dentre os valores de demandas analisados nos 12 meses, 50% estiveram 

acima da demanda contratada e ainda, em 41,7% dos meses, houve pagamento de 

multas. Essa comparação é apresentada na tabela 5.4. 
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Tabela 5.4 – Histórico de demanda medida. 

Mês 
Demanda Contratada  Demanda Medida 

Diferença entre a Demanda 
Medida e Demanda 

Contratada 

(kW) (kW) (kW) (%) 

Jan/15 1600 1710 110 6.88% 

Fev/15 1600 1320 -280 -17.50% 

Mar/15 1600 1710 110 6.88% 

Abr/15 1600 1510 -90 -5.63% 

Mai/15 1600 1710 110 6.88% 

Jun/15 1600 1510 -90 -5.63% 

Jul/15 1600 1710 110 6.88% 

Ago/15 1600 1610 10 0.63% 

Set/15 1600 1510 -90 -5.63% 

Out/15 1600 1640 40 2.50% 

Nov/15 1600 1510 -90 -5.63% 

Dez/15 1600 1750 150 9.38% 

 

Com base nos dados apresentados na tabela 5.3 e tarifas da concessionária 

local (CEMIG), os cálculos para a tarifa horo sazonal verde resultaram em uma tarifa 

média de R$ 587,70/MWh para o consumidor. 

 

5.5.4 Cenário III 

 

No cenário III a demanda contratada é inferior à média das demandas medidas, 

e seu valor foi fixado em 1.500 kW. Nessas condições as demandas medidas 

ultrapassam as demandas contratadas em um valor superior a 5% e o consumidor 

está sujeito a multas por ultrapassagem. 
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Figura 5.8 – Curva de carga com demanda contratada de 1500 kW 

 

Dentre os valores de demandas analisados nos 12 meses, aproximadamente 

58% estiveram acima da demanda contratada e ainda, em todos esses meses, houve 

pagamento de multas. Essa comparação é apresentada na tabela 5.4. 

 

 

Tabela 5.5 – Histórico de demanda medida. 

Mês 
Demanda Contratada  Demanda Medida 

Diferença entre a Demanda 
Medida e Demanda 

Contratada 

(kW) (kW) (kW) (%) 

Jan/15 1500 1710 210 14.00% 

Fev/15 1500 1320 -180 -12.00% 

Mar/15 1500 1710 210 14.00% 

Abr/15 1500 1510 10 0.67% 

Mai/15 1500 1710 210 14.00% 

Jun/15 1500 1510 10 0.67% 

Jul/15 1500 1710 210 14.00% 

Ago/15 1500 1610 110 7.33% 

Set/15 1500 1510 10 0.67% 

Out/15 1500 1640 140 9.33% 

Nov/15 1500 1510 10 0.67% 

Dez/15 1500 1750 250 16.67% 
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Com base nos dados apresentados na tabela 5.3 e tarifas da concessionária 

local (CEMIG), os cálculos para a tarifa horo sazonal verde resultaram em uma tarifa 

média de R$ 588,10/MWh para o consumidor. 

 

5.5.5 Comparação entre cenários 

 

Nas simulações realizadas, a tarifa do cenário II se mostra a melhor opção para 

o consumidor como apresentado na figura 5.5. 

 

 

 

Figura 5.9 – Comparação de tarifas na modalidade horo sazonal verde 

 

 As comparações entre as tarifas médias mostram que, assim como em tal caso 

especifico, nem sempre a demanda contratada ótima é aquela ao qual o 

estabelecimento não pagará em nenhum momento multa, mas aquele que o valor das 

multas compense o valor subcontratado de demanda. 
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5.5.6 Determinação de uma demanda contratada ótima 

 

O valor ótimo de demanda a ser contratada para a situação atual da unidade 

consumidora foi determinado considerando o período de dados apresentado 

anteriormente na tabela 5.2. Para obtenção do ponto ótimo de demanda contratada, 

foram calculados o gasto anual (considerando todas as multas) para valores entre a 

demanda mínima e máxima medidas, tendo assim como demanda ótima a qual 

resultou o menor valor gasto anualmente. 

A ferramenta Matlab foi utilizada para determinar tal valor, tendo em vista que 

a demanda inicial, final e incrementos são valores estipulados. A rotina utilizada para 

o cálculo pode ser encontrada no anexo 2 e faz uso da lógica a seguir: 

a) Possíveis demandas faturáveis 

 Tipo I, quando a demanda medida é igual ou inferior à demanda 

contratada; 

 Tipo II, quando a demanda medida ultrapassa à contratada, porém não 

excedendo 5% deste limite. 

 Tipo III, quando a demanda medida é superior ao valor de 5% da 

demanda contratada (caso que implica multa ao consumidor);  

 

b) Fatura mensal 

 Se a demanda for Tipo I: multiplicar a demanda contratada pela tarifa de 

demanda da CEMIG – Modalidade Horo sazonal Verde; 

 Se a demanda for Tipo II: multiplicar a demanda medida pela tarifa de 

demanda da CEMIG – Modalidade Horo sazonal Verde;  

 Se a demanda for Tipo III: multiplicar a demanda contratada pela tarifa 

de demanda da CEMIG – Modalidade Horo sazonal Verde, encontrar o 

valor da ultrapassagem (subtraindo a demanda medida da demanda 

contratada), multiplicar esse valor pela tarifa de ultrapassagem e somar 

ao resultado da primeira multiplicação. 

 

O valor inicial de demanda contratada foi de 1.320 kW, aumentando até chegar 

em 1.750 kW, a figura 5.9 apresenta o resultado para esse intervalo. 
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Figura 5.10 – Ponto ótimo de demanda contratada 

 

Como pode ser verificado na figura 5.9, o valor ótimo de demanda contratada 

seria de 1.629 kW, apresentando uma tarifa média de R$ 587,30/MWh para o 

consumidor. 

 

5.5 Considerações finais 

 

Esse capítulo apresentou as tarifas aplicadas para os ambientes de contratação 

de energia elétrica, com base nas tarifas da concessionária CEMIG, que detém a área 

de concessão onde a unidade em estudo está localizada. 

As comparações apresentaram uma redução de custos significativa por meio 

das migrações entre mercados e a importância de um estudo na contratação da 

demanda ótima, confirmando os objetivos do trabalho. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho apresentou um estudo para cálculo dos custos tarifários 

dos ambientes de contratação regulado e livre, permitindo uma visão introdutória ao 

consumidor interessado na migração de mercados de energia elétrica.  

Para o caso estudado, foram apresentadas economias significativas com sua 

migração para o mercado livre, representado reduções de até 28% de seu custo anual. 

Porém, a escolha da alternativa mais adequada para a unidade consumidora nem 

sempre é o ambiente de contratação livre, depende do perfil de consumo e das tarifas 

da concessionária que detém a área de concessão onde o consumidor em questão 

está localizado. 

Para que o consumidor decida se opta ou não pela migração no mercado de 

energia elétrica é preciso assegurar que os contratos estejam bem adequados ao 

perfil de consumo da unidade, evitando a exposição ao PLD ou a penalidades 

impostas pela CCEE. Para que essas penalidades sejam evitadas, devem ser feitos 

estudos mais detalhados nos quais deve-se conhecer os preços futuros de energia, 

que estão associados aos níveis hidrológicos no território brasileiro. 

 Durante a elaboração do estudo de caso, foram encontradas algumas 

dificuldades devido à ausência da demanda medida nos dados fornecidos pela 

empresa. Esse fato provoca dúvida se o setor responsável pela gestão de energia é 

qualificado para desenvolvimento desse tipo de análise. 

 O cálculo da demanda ótima mostra que nem sempre a demanda contratada 

ótima é aquela em que o estabelecimento não pagará em nenhum momento multa, 

mas aquele que o valor das multas compense o valor subcontratado de demanda. 

 A respeito de trabalhos futuros, sugere-se refazer cálculos de custos anuais, 

realizados neste trabalho, utilizando dados reais de demandas medidas. 

Atualmente uma mesma unidade consumidora pode contratar energia elétrica 

nos dois ambientes simultaneamente, esse tipo de consumidor é denominado 

consumidor parcialmente livre. Assim, seria também interessante a realização de um 
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estudo complementar que levasse em consideração a possibilidade do consumidor de 

adquirir uma parte da energia no ambiente de contratação regulado e a outra parte no 

ambiente de contratação livre, com a finalidade de avaliar economicamente esse tipo 

de contratação da energia. 

 A geração própria também seria uma adição interessante à análise, já que 

considerando o alto custo que grandes consumidores possuem com seus contratos 

de energia, estes poderiam optar por obter geradores próprios e produzir sua própria 

energia, principalmente no horário de ponta, quando a tarifa de energia é mais cara. 
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ANEXO I – RESOLUÇÃO ANEEL NO 1.872, DE 07/04/2015 
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ANEXO II – ROTINA MATLAB 

 

tarifaverde.m 

close all; 
clear all; 
DEM = xlsread ('unidadeconsumidora.xlsx'); %Leitura do arquivo excel com 

valores de demandas e tarifas 
Dm = DEM(4,1:end); % Armazena o vetor que contém os valores da demanda 

medida 
Td = DEM(10,1:1); %tarifa de demanda 
Tu = Td*2; %tarifa de ultrapassagem 
Tefp = DEM(13,1:end); %tarifa de encargos fora de ponta 
Tep = DEM(12,1:end); %tarifa de encargos fora de ponta 
Cfp = DEM(2,1:end); %Consumo fora de ponta 
Cp = DEM(1,1:end); %Consumo na ponta 
x = linspace(min(Dm), max(Dm), 1000);%intervalo de estudo 
customed = 0; 
for k=1:length(x) %analisa todas as demandas no intervalo x 
    customed(k) = custoverde(Dm,Td,Tu,Cfp,Cp,Tefp,Tep,x(k)); %calculo do 

custo total 
end 

  
figure(1) 
plot(x,customed) 
title('Tárifa Média para Demandas no Mercado Cativo(HSV)') 
xlabel('Demanda [kW]') 
ylabel('Custo [R$/MWh]') 

  
%Demanda ótima 
f = @(x) custoverde(Dm, Td, Tu, Cfp, Cp, Tefp, Tep, x); 
[x, fval] = fminbnd(f, min(Dm), max(Dm)); 
disp('Tárifa Média para Demanda Ótima') 
disp(fval) 
disp('Demanda ótima') 
disp(x) 

 
custoverde.m 

function [customed] = custoverde(Dm,Td,Tu,Cfp,Cp,Tefp,Tep,x) 

  
custotot=0; 
customes=0; 
custotot2=0; 
custotot3=0; 
custoencargototal = 0; 

  
for k=1:12 %Quantidade de meses no ano 
if Dm(k)<= x %Demanda medida menor que demanda contratada (s/ multa) 
        customes = x*Td; 
elseif (Dm(k) > x) && (Dm(k) > x*1.05) % Demanda medida maior que a demanda 

contratada e demanda contratada ultrapassa limite de 5% (c/ multa) 
        customes = x*Td + (Dm(k)-x)*Tu; 
elseif (Dm(k) > x) && (Dm(k) <= x*1.05)% Demanda medida maior que a demanda 

contratada, porém demanda contratada não ultrapassa limite de 5% (s/ multa) 
        customes = Dm(k)*Td; 
end 
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custotot = custotot + customes;  
end 

  
for l=1:12 
    customesencargos1 = Cp(l)*Tep(l); %Custo de encargos na ponta 
    custotot2 = custotot2 + customesencargos1; 
end 

  
for m=1:12 
    customesencargos2 = Cfp(m)*Tefp(m); %Custo de encargos fora de ponta 
    custotot3 = custotot3 + customesencargos2; 
end 
custoencargototal = custotot2 +custotot3; 
custo = custotot + custoencargototal; % Custo total no ano para a demanda 

contratada em estudo 
customed = custo/(sum(Cp)+sum(Cfp)); %Cálculo da tarifa média 
end 

  

 
 


