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RESUMO 

 

 

CZAR, Eveline. Migração para o Mercado Livre de Energia: Estudo de caso da 

Unicesumar. 2018. Quantidade de páginas. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 

Engenharia Elétrica) – Unicesumar, Maringá, 2018.  

 

 

Neste trabalho é apresentado um resumo de como iniciaram as reestruturações dos 

setores elétricos no mundo, com enfoque nas principais mudanças do Setor Elétrico Brasileiro, 

apresentando sua estruturação organizacional e mercadológica. Uma ênfase maior foi dada ao 

Ambiente de Contratação Livre, suas regras de comercialização, os riscos envolvidos no 

mercado e sua viabilidade econômica. Através do desenvolvimento de um estudo de caso com 

dados reais, são realizados comparativos dos custos de energia dos primeiros 13 meses 

referentes à migração ao Mercado Livre e os custos caso ele ainda estivesse no mercado cativo. 

Os cálculos são realizados considerando a utilização do Grupo Motor Gerador no horário de 

ponta, como era realizado pelo consumidor no período anterior a migração e também sem a 

utilização do mesmo, somente com a compra de energia da concessionária local. No decorrer 

do trabalho, o contrato vigente também é objeto de análise. Por meio do método break even 

point é calculado o valor de equilíbrio entre os mercados, isto é, o valor onde a compra de 

energia elétrica não tem diferença entre a contratação cativa ou livre, visando avaliar se o preço 

negociado em contrato se mostrou atrativo. Por fim, após as análises comparativas é possível 

comprovar a viabilidade financeira da compra no ambiente de contratação livre e consolidar o 

estudo como uma ferramenta de apoio para a tomada de decisão de migração para o Mercado 

Livre. 

 

Palavras-chave: Migração de Mercado, Setor Elétrico Brasileiro, Viabilidade 

financeira.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study presents  a summary of how the restructurings of the electric sectors in the 

world began, focusing on the main changes in the Brazilian Electricity Sector, presenting its 

organizational structure and marketing. A highest emphasis is given tothe Free Contracting 

Environment, its marketing rules, the risks involved in the market and its economic feasibility. 

Through the development of a case study with real data, energy costs comparisons were realized 

on the first 13 months regarding the migration to the Free Market and the costs if it were still 

in the captive market. Calculations are made considering the use of the Motor Generator Group 

at peak hours, as it had been done by the consumer in the period prior to the migration and also 

without the use of the same, only with the purchase of energy from the local concessionaire. In 

the course of the work, the current contract is also an object of analysis. By means of the break 

even point method, the equilibrium value between the markets is calculated, that is, the value 

where the purchase of electric power has no difference between the free or captive contraction, 

in order to assess whether the price negotiated in the contract was attractive. Finally, after the 

comparative analysis, is it possible to prove its feasibility and consolidate the study as a support 

tool to the decision-making of the migration to the free market. 

 

Keywords: Brazilian Electricity Sector, Financial Feasibility, Market Trading. 
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 INTRODUÇÃO 

Após passar por diversas reformulações nas últimas décadas, que tiveram como objetivo 

principal a desverticalização do setor elétrico e incentivar a competividade, em 2004, após o 

grande racionamento causado em 2001 como consequência do mal planejamento do setor, foi 

instaurado o novo modelo do setor elétrico brasileiro, mantendo as premissas básicas da 

primeira versão, porém realizando as mudanças necessárias visando corrigir as falhas ocorridas 

(CUBEROS, 2008).  

Em relação à comercialização de energia, a mudança mais significativa está na criação 

do Ambiente de Contratação Livre (ACL), onde são estabelecidos os contratos bilaterais entre 

agentes geradores, comercializadores e consumidores livres (SCARABELOT, 2009). Ou seja, 

o consumidor tem liberdade de escolher o vendedor e ao negociar preços, prazos e quantidades 

livremente, obtém melhores condições em contrato. 

Os consumidores potencialmente livres são aqueles que atendem os requisitos básicos 

para realizar a compra no ambiente livre, mas que ainda são atendidos de forma cativa. A 

tomada de decisão de mudança de mercado tem como objetivo principal a redução de custos 

com a energia.  

Entender o funcionamento da comercialização neste ambiente, seus riscos, vantagens e 

desvantagens é uma necessidade do consumidor que pretenda se tornar livre. É necessário 

atividades de planejamento para que seja possível explorar todas as vantagens de uma possível 

migração para este ambiente.  

 Segundo SCARABELOT (2009), no Ambiente de Contratação Regulada – ACR, a 

responsabilidade de garantia de suprimento é das concessionárias de distribuição e deve ser 

feito de forma pré-definida. As tarifas praticadas no Mercado Cativo são definidas pela ANEEL 

e o acionamento das bandeiras tarifárias depende da disponibilidade de produção das 

hidrelétricas, o que torna instável a tarifa de energia elétrica, visto que é definida de acordo com 

a disponibilidade de geração das hidrelétricas e do despacho de usinas térmicas. 

 Com a constante expansão do ACL, que fechou o primeiro semestre de 2018 contando 

com 5.544 consumidores, sendo 875 consumidores livres e 4.669 consumidores especiais 

(ONS, 2018)  

 De acordo com dados do Plano de Operação Energética publicado pela ONS, nos 

próximos anos as hidrelétricas continuarão como a principal fonte de energia, embora tendam 

a diminuir a sua participação no SIN com a crescimento da capacidade instalada de fontes de 

energia incentivadas pelo governo, com destaque das usinas eólicas que segundo a ONS,  

passará a representar 9,7% da matriz energética brasileira até final de 2021.  
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O presente trabalho pretende avaliar a viabilidade técnica e econômica da transição do 

Centro Universitário de Maringá para o Mercado Livre por meio da análise e comparação dos 

últimos 12 meses como consumidor cativo e os 13 meses seguintes como consumidor especial. 

Foram realizadas simulações com vários cenários em função das projeções dos preços da 

energia de cada mercado. 

 Sabe-se que é possível calcular um valor estimado para a economia alcançada com a 

migração de mercado, porém com o acesso às contas da concessionaria local e os relatórios da 

empresa de consultoria foi possível chegar em valores exatos. 

Para constatar a economia realizada utilizou-se o método break even point, que 

desvincula o valor da Tarifa de uso dos sistemas elétricos de distribuição do valor total da tarifa 

de energia, garantindo um valor onde é assegurado os resultados econômicos.  

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo Geral 

Este trabalho tem como principal objetivo transmitir uma visão global do Setor Elétrico 

Brasileiro e seus ambientes de contratação de energia. Além de apresentar realizar análises 

dentro do estudo de caso da migração da Unicesumar para o Mercado Livre de Energia. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Realizar síntese de informações sobre a estrutura do Setor Elétrico Brasileiro, desde 

suas primeiras reformulações na década de 90 até chegar no modelo atual em 

vigência, relatando as principais motivações das reestruturações e suas premissas 

básicas e explicando o propósito dos principais agentes e instituições responsáveis 

pelo setor. 

• Discorrer sobre o processo de comercialização de energia no país, apresentando 

seus dois ambientes de contratação, apontando os benefícios e dificuldades 

encontrados pelos agentes no Ambiente de Contratação Livre 

• Estudar a viabilidade da migração para o Mercado Livre, analisando detalhes da 

comercialização de energia dentro do ACL e quais os procedimentos necessários 

para a migração  

• Realizar um estudo de caso, onde é analisada a migração para o ML realizado no 

ano de 2017 pela Unicesumar, seus benefícios e desvantagens, além de possíveis 

restrições e riscos. 
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• Elaborar um comparativo da aquisição de energia como consumidor especial e 

cativo nas diferentes classes tarifárias a fim de comprovar a viabilidade financeira 

da operação. 

• Por fim, tornar o estudo de caso mencionado uma ferramenta de apoio aos 

consumidores potencialmente livres, para auxiliar na decisão de migração, pois 

serão listadas vantagens e desvantagens de cada um dos ambientes de contratação.  

 

1.2. METODOLOGIA 

Este trabalho consiste em um estudo de caso, cujo objetivo é analisar sobre a escolha do 

consumidor pela migração de ambiente de contratação de energia elétrica.  

Além de enumerar os motivos para a decisão tomada, é por meio da análise de dados 

coletados de consumo e demanda de energia elétrica  referentes ao período definido de estudo 

que se tornará possível ilustrar situações por meio de gráficos e tabelas a fim de facilitar o 

entendimento do leitor.  

Munindo-se dos dados coletados serão simulados os custos no ambiente cativo em três 

situações: compra total de energia da concessionária local com tarifa horrossazonal verde, 

compra total de energia da concessionária local com tarifa horrossazonal azul, além da compra 

energia fora do horário de ponta pela concessionaria e utilização de geradores durante o horário 

de ponta. 

Por fim, utilizou-se método break even point para encontrar o ponto de equilíbrio no 

preço da energia, que indicará quando a contratação no Mercado Livre se torna mais atrativa 

financeiramente que no Mercado Cativo, ou vice-versa, visto que no valor encontrado os custos 

de energia em ambos os mercados se igualarão.  

1.3. ORGANIZAÇÃO 

Este trabalho encontra-se divido em 6 Capítulos que contextualizam os Ambientes de 

Contratação do Setor Elétrico Brasileiro, com ênfase na comercialização de energia dentro do 

Mercado Livre.  

Após apresentada a motivação do estudo, os objetivos são listados juntamente com uma 

breve introdução a respeito do tema.  

Para auxiliar no entendimento do trabalho, no Capítulo 2 será realizada uma síntese 

histórica das reestruturações do setor elétrico em alguns países do mundo, apresentando em 

ordem cronológica as primeiras mudanças no setor a nível mundial. No mesmo capítulo serão 
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explicadas as bases das duas grandes reestruturações ocorridas no Setor Elétrico Brasileiro, 

incluindo uma breve apresentação das instituições governamentais atuantes no setor elétrico. 

O Capítulo 3 discorrerá sobre o Mercado de Energia no Brasil, seus Ambientes de 

Contratação de Energia, com ênfase na comercialização no Mercado Livre, seus procedimentos 

e regras, além da formação de preços em ambos os ambientes. 

No Capítulo 4 é realizada a caracterização do estudo, no qual a recente migração para o 

Mercado Livre é estudada, além de fornecer a base para que sejam realizadas analises 

complementares, com o intuito de comprovar a viabilidade financeira da operação. Serão feitas 

comparações do custo de energia firmada em contrato vigente, com a tarifa praticada pela 

concessionária local nas modalidades verde e azul, assim como a utilização de geradores 

durante o horário de ponta. As análises comparativas são desenvolvidas no Capítulo 5 e as 

conclusões obtidas encontram-se no Capitulo 6, consolidando o trabalho desenvolvido. 

Por fim, no Capítulo 5 são desenvolvidas as análises comparativas e através do Capítulo 

6 consolida-se o trabalho desenvolvido por meio das conclusões obtidas.  
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO  

2.1. REESTRUTURAÇOES DOS SETORES ELÉTRICOS A NÍVEL MUNDIAL 

Inicialmente, o setor elétrico cresceu e expandiu no mundo todo tendo como base 

empresas verticalizadas, ou seja, todos os serviços de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização eram prestados por uma única empresa e tinham suas tarifas reguladas. 

Segundo  primeiro país a dar início à abertura de mercado para competitividade entre as 

empresas nos setores relacionados à energia elétrica foram os Estados Unidos da América, o 

qual possuía uma matriz predominantemente fóssil e que viu o preço do petróleo, em 

decorrência da sua primeira crise, atingir patamares altíssimos juntamente com a inflação, 

causando desequilíbrio financeiro não só nos EUA como na Europa. 

Foi seguido pelo Chile em 1982, quando permitiu grandes consumidores a escolherem 

seus fornecedores, implantado uma alternativa às perspectivas de dificuldades de suprimento 

no curto prazo (VIEIRA FILHO, 2000). 

Posteriormente, segundo HEIDEIER (2009), foi a vez do mercado da Inglaterra e País 

de Gales, que em 1990 foi o primeiro a se estabelecer na prática, seguido da Noruega, que 

efetuou uma profunda reforma ao conseguir associar competição do mercado com a propriedade 

pública. 

Em 1996, a partir da junção Noruega- Suécia nasceu o Nord Pool ASA. Que seguiu com 

a adesão de diversos outros países como: Finlândia em 1998 e da Dinamarca em 2000. Com a 

abertura de licitação da Kontek, na Alemanha, migraram todas as atividades do mercado de 

energia para o Nord Pool Sport AS. Atualmente opera o mercado dos países já citados além da 

Estônia, Letônia, Lituânia e Reino Unido, sendo considerado o maior mercado de energia 

elétrica na Europa, em participação de mercado e em volume comercializado. Mais de 380 

empresas de 20 países comercializam no Nord Pool Spot. 

Outros países que também implantaram reformas importantes ainda na década de 90 

foram: Nova Zelândia e Canadá, ambos em 1996, Austrália em 1997 e na América do Sul, 

Argentina em 1991 e Colômbia em 1995 (HEIDEIER,2009). 

Analisando a maioria dos países mencionados, pode-se citar como motivações para a 

reforma tarifas destoantes para diferentes regiões, manipulação de tarifas com motivação 

política, atribuições de riscos aos consumidores e o questionamento sobre a falta de 

investimentos no setor. 
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2.2. A REESTRUTURAÇÃO BRASILEIRA E SUAS PREMISSAS 

Durante a década de 80, quando a economia brasileira parou de crescer e a inflação 

atingiu patamares elevados, o setor elétrico brasileiro passou por importantes transformações 

para que se tornasse possível o processo de privatização e novas formas de comercialização de 

energia. As premissas do Projeto de  Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (RE-SEB) 

foram definidas pela empresa Coopers & Lybrand, juntamente com outras empresas, onde 

redigiram um relatório volumoso com todas as sugestões, que trazia como slogan “Competição 

onde possível, regulação onde necessário.” (VOLPE FILHO e ALVARENGA, 2008). Ou seja, 

competição na geração e comercialização, e regulação na transmissão e distribuição, 

consideradas monopólios naturais, porem de livre acesso. 

Em 1993 com o fim da tarifa única de energia e o início da privatização de grandes 

empresas, com o objetivo de fomentar a competição, as alterações no setor começaram a serem 

colocadas em prática, porém é em 1995 que grandes e significativas mudanças acontecem, 

como: 

- A criação da Lei 8.897/95, conhecida como a Lei Geral das Concessões, que define 

ser por meio de leilões a escolha dos agentes de geração, transmissão e distribuição. 

- A Constituição da República foi alterada pela Emenda Constitucional número 6, 

autorizando a participação de empresas privadas na geração hidrelétrica. 

- Os grandes consumidores passam a ter liberdade de escolha na hora da compra de 

energia (Lei 9.074/95). 

- Criação do Produtor Independente de Energia (PIE), também por meio da Lei 

9.074/95. 

Tornou-se necessário a desverticalização das empresas de energia, que antes eram 

responsáveis desde a geração de energia elétrica até a entrega ao consumidor final.  

O processo de privatização não ocorreu como o esperado, pois houve um intenso 

progresso somente na privatização das distribuidoras, sendo bastante sutil na geração e 

inexistente na transmissão. 

Foi durante o processo de RE-SEB, que foi criado a Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, responsável pela regulação e fiscalização do setor, o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico – ONS e o Mercado Atacadista de Energia – MAE, que serão apresentados 

mais detalhadamente a seguir: 
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2.2.1. ANEEL 

 Entre as funções reservadas à ANEEL, estão o controle de contratos e o 

desenvolvimento de leilões de geração, transmissão e distribuição de energia. É responsável 

pela regulação, definindo as tarifas e regras validas a todas as instituições dos setores relativos 

a energia elétrica (ANEEL, 2018). 

2.2.2. ONS – Operador Nacional do Sistema 

Encarregado da regulação e administração da geração e transmissão de energia elétrica, 

assegurando a estabilidade do SIN (ONS, 2018). Os sistemas isolados também estão sob 

competência da ONS, que é um órgão fiscalizado e regulado pela ANEEL. 

2.2.3. MAE – Mercado Atacadista de Energia 

Substituído em 2004 pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica era o 

ambiente onde aconteciam as operações de compra e venda de energia elétrica. 

O novo modelo não foi capaz de atrair os investimentos necessários, visto as incertezas 

naturais geradas pela predominância da geração hidrelétrica no parque gerador do pais, além de 

ter apresentado falhas no planejamento e monitoramento, acabaram culminando na crise de 

2001, que trouxe graves consequências econômicas e políticas, como o Plano de Racionamento 

de Energia, que teve duração de  um ano, entre os meses de maio de 2000 até maio de 2001, 

tornando necessário novos estudos com o objetivo de fortalecer o modelo vigente.  

A revisão baseou-se em uma cartilha divulgada em uma cartilha divulgada pelo Instituto 

Cidadania, com o título “Diretrizes e Linhas de Aço para o Setor Elétrico Brasileiro” (LANDI, 

2006). A nova versão preservou grande parte do processo de reestruturação anterior trouxe 

algumas mudanças como a concorrência na atividade de geração, a livre negociação, uma nova 

divisão de tarifas e a criação de novos órgãos para que junto com a ANEEL, ONS e CNPE, 

fosse possível manter o planejamento e a regulação centralizados (MOREIRA, 2016). As novas 

instituições criadas foram: O Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Câmara de Comercialização de Energia (CCEE), 

que terão suas atribuições explicadas a seguir: 

2.2.4. CMSE – Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico 

Com o acompanhamento das atividades de geração, transmissão, distribuição, 

comercialização, tem como objetivo acompanhar e avaliar a segurança do suprimento no país. 

2.2.5. EPE – Empresa de Pesquisa Energética  

Segundo o site da própria Empresa de Pesquisa Energética, é sua atribuição os estudos 

e pesquisas que irão direcionar a evolução do setor energético brasileiro, incluindo além da 
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energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados. É a partir dos estudos elaborados pela 

EPE que o MME estabelece os Planos Decenais de Expansão de Energia. 

2.2.6. CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

Criada em 2004, a CCEE veio dar continuidade ao MAE, que foi extinto. Continuou 

encarregada pelas atividades de compra e venda de energia, gerenciando os contratos firmados 

entre partes. Entre suas atividades também estão a liquidação financeira dos valores das 

operações no mercado de curto prazo, a definição do valor semanal do Preço de Liquidação de 

Diferenças (PLD) para cada um dos quatro submercados nos três patamares de carga, além da 

realização de leilões de compra e venda de energia no Ambiente de Contratação Regulada 

(CCEE,2018). 

2.3. O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

As negociações de compra e venda de energia ocorrem no âmbito do Sistema Interligado 

Nacional (SIN), que é dividido em quatro submercados: Sul, Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-

Oeste e é constituído pelas empresas que formam os sistemas de produção e transmissão de 

energia no país. A Figura 1 apresenta a disposição das linhas de transmissão no SIN. 

Figura 1 – Sistemas de Transmissão do SIN. 

 

Fonte: ONS, 2017. 

Segundo a ONS (2018) 760 mil consumidores, localizados em 246 municípios do país 

ainda são atendidos por Sistemas Isolados.  

A capacidade de geração instalada no Brasil (Figura 2) em abril de 2018 atingiu 

159600MW, representando um aumento de 7084MW somente em comparação com o mês 

anterior (MME, 2018). A geração distribuída, que nesse mês alcançou o número de 29.547 
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unidades, responsáveis pela geração de 349MW do total acima, representa somente 0,2% da 

matriz energética brasileira. As importações dos países vizinhos Paraguai (5650MW) e 

Venezuela (200MW) também estão incorporadas no valor total. 

Figura 2 – Capacidade de Geração Instalada no Brasil em abril de 2018. 

 

Fonte MME, 2018. 

O consumo, no mês de abril, foi de 48.392 GWh e mesmo com o setor industrial 

apresentando uma queda de 1,4% no número de unidades consumidoras em relação ao mesmo 

período do ano anterior, houve um aumento de 3,4% no total de UCs. Na Tabela 1 são 

apresentadas o consumo de energia por classe de consumidores, no qual pode-se destacar o 

aumento de 6% no consumo residencial e uma queda de 0,5% no consumo rural em comparação 

com o mesmo período de 2017 (MME, 2018). 
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Tabela 1 - Consumo das Unidades Consumidoras por classe  

Consumidores Número de UCs 
Consumo de 

energia (GWh) 

Residencial 71.104,670 11.781 

Comercial 5.758,925 7.928 

Industrial 522,796 14.538 

Rural 4.499,816 2.251 

Outros 778,478 11.894 

TOTAL 82.664,685 48.392 

Fonte: (MME, 2018). 

A Oferta Interna de Energia Elétrica – OIEE estimada para o ano de 2018 foi de 637 

TWh, esperando um aumento de 2,0% em relação ao ano anterior. No gráfico abaixo é possível 

analisar a distribuição da OIEE por fonte (MME, 2018). 

Figura 3 – Distribuição da OIEE em 2017 e 2018. 

 

Fonte: (MME, 2018). 
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3. O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

No Mercado de Energia Elétrica brasileiro, as contratações de energia acontecem em 

dois ambientes: Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre 

(ACL), que compõe mais de 30% do mercado de energia elétrica nacional (ABRACEEL, 2018). 

3.1. AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA 

O ambiente de contratação regulada corresponde por 82% dos consumidores, que são 

denominados cativos. Aqueles consumidores que não apresentam a demanda mínima de 0,5 

MW obrigatoriamente realizam suas compras de energia neste ambiente. Aqueles com 

demandas maiores podem optar ou não por serem supridos pela concessionária local ACR, é 

definido segundo o decreto no 5.163/04 como: 

“Art. 1º - O segmento do mercado no qual se realizam as operações de compra e venda 

de energia elétrica entre os agentes de distribuição, precedidas de licitação, ressalvados os casos 

previstos por lei, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos.” 

A aquisição de energia é feita por meio de leilões organizados pelo governo, e devem 

ser consideradas as cotas do Programa de Incentivo à Fontes Alternativas de Energia Elétrica - 

PROINFA; cotas de energia de Itaipu, principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, 

onde as distribuidoras são obrigadas a adquirir dessa usina; Contratos de cota de garantia física 

e de cota de energia nuclear; e contratos bilaterais firmados antes do novo modelo entrar em 

vigência. Os principais leilões principalmente por meio de leilões de empreendimentos 

existentes e de novos empreendimentos de geração para uma demanda futura, firmados em 

Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado – CCEAR (NERY, 

2012). 

A comercialização dessa energia arrematada em leilões é celebrada por meio de 

Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR). Quando 

do repasse da mesma, seus consumidores finais pagam tarifas estipuladas pela ANEEL e estão 

expostos aos erros do planejamento feito pela concessionária local.  

3.2. AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) 

No Ambiente de Contratação Livre, a negociação de compra e venda é feita livremente entre 

as partes envolvidas através de Contratos de Compra de Energia no Ambiente Livre (CCEAL). 

No ACL os compradores são divididos em consumidores livres e livres especiais, conforme sua 

demanda.  

Os consumidores livres têm demanda igual ou maior que 3 megawatts e tensão superior a 

69 kV, se conectados antes de 08/07/1995 ou qualquer tensão após essa data, podem negociar 
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volumes de energia, prazos e garantias financeiras livremente, já os especiais, com demanda 

entre 500 kW e 3 MW podem comprar de fontes incentivadas como Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs), usinas de biomassa, eólica e solar, com potência injetada na rede de 

transmissão limitada em 50 MW (Lei 9.648/1998) 

O consumidor potencialmente livre é aquele que tem possibilidade de migrar para o 

mercado livre de energia, mas que ainda é atendido de forma regulada. , Quando este opta por 

fazer essa mudança, deve comprovar 100% de contratação após a medição do montante 

consumido e firmar um Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica (CCVE), porém, desde 

a instauração do novo modelo não houve flexibilização dos requisitos para que um consumidor 

se torne livre (MOREIRA, 2016). 

Mesmo podendo escolher seu fornecedor de energia, os consumidores livres devem pagar 

às companhias de distribuição pelo acesso e uso das redes, estabelecidas pelos seguintes 

contratos: CCT e CUST, que são respectivamente, Contrato de Conexão ao sistema de 

Transmissão e Contrato de Uso do Sistema de Transmissão., caso o consumidor esteja 

conectado na rede básica, e que devem ser firmados com o Operador Nacional do Sistema 

(ONS),  ou então CCD E CUSD, Contrato de Conexão ao Sistema de Distribuição e Contrato 

de Uso do Sistema de Distribuição, firmados com a distribuidora local, quando conectado na 

rede de distribuição. 

No caso do consumidor especial com energia adquirida pelo Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), há um desconto entre 50% e 100%  nas 

tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição.  

Vale salientar que caso o consumidor especial não registrar demanda mínima de 500 kW 

por no mínimo seis meses durante o primeiro ano, ele deverá retornar ao mercado cativo nos 

próximos 18 meses. 

3.3. COMERCIALIZAÇÃO 

É no âmbito da CCEE que são realizados e firmados as negociações de compra e venda de 

energia por meio de contratos, viabilizando a comercialização no SIN. Exceto pelo segmento 

de transmissão, as outras três categorias são agentes associados da CCEE, alguns com 

participação obrigatória ou então facultativa. 

Para melhor compreensão de como é realizada a comercialização de energia no Brasil, é de 

real importância conhecer cada um dos membros envolvidos. Para tal, tais membros serão 

definidos na sequência. 
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Agentes geradores: Estão inclusos nesse grupo, geradores concessionários de serviço 

público, autoprodutor e produtores independentes de energia elétrica (PIE) que recebam 

concessão, permissão ou autorização para produzir energia. É permitido à esses agentes acesso 

livre às redes de transmissão e distribuição do SIN. Segundo o Banco de Informações de 

Geração da ANEEL(BIG, 2018), o Brasil possui 7.124 empreendimentos em operação, 

totalizando 160.028.502 kW de potência instalada, contando com uma previsão de aumento de 

20.421.925 kW provenientes de empreendimentos ainda não iniciados ou em construção. Nesse 

segmento, a energia pode ser vendida tanto no mercado livre como no regulado.  

As distribuidoras são responsáveis pela operação em baixa e média tensão, fornecendo 

energia ao consumidor final de forma regulada e não são autorizadas a exercer atividades de 

geração, transmissão ou comercialização para consumidores livres, com exceção às 

distribuidoras de pequeno porte, com mercado inferior a 

500 GWh/ano e aquelas que atendam sistemas isolados, não conectados ao SIN. 

As concessionárias devem garantir os níveis de energia e a qualidade da mesma, que 

pode ser avaliado pela qualidade do serviço ou do produto. A qualidade do serviço é observada 

pelos indicadores que avaliam a frequência equivalente de interrupção por unidade 

consumidora (FEC), a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC), a 

duração de interrupção individual por unidade consumidora (DIC), frequência de interrupção 

individual por unidade consumidora (FIC) e a duração máxima de interrupção continua por 

unidade consumidora (DMIC), que auxiliam a avaliação feita pela ANEEL (ANEEL, 2017) 

Agentes comercializadores: Este setor surgiu com a reestruturação do setor elétrico e é 

relativamente mais novo que os demais. Fazem parte da categoria os agentes importadores e 

exportadores, comercializadoras de energia, além dos consumidores livres e especiais. Com 

regras autorizadas e criadas pela ANEEL, é o segmento com maior competição, porém, no 

ambiente regulado, está estendido somente aos agentes distribuidores. 

Caso o agente se enquadre em alguma das descrições da Tabela 2, a participação na 

CCEE é obrigatória. 
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Tabela 2 – Agentes do Setor Elétrico com participação obrigatória na CCEE. 

Categoria Agentes 

Geração 

• Geradores com capacidade instalada maior ou igual a 50MW. 

• Autoprodutores despachados pela NOS com capacidade instalada 

maior ou igual a 50MW. 

• PIE com capacidade instalada maior ou igual a 50MW. 

Distribuição • Distribuidores com consumo maior ou igual a 500 GWH/ano 

Comercialização 

• Agentes importadores. 

• Agentes exportadores. 

• Consumidores Livres. 

• Consumidores Especiais. 
Fonte: CCEE, 2018. 

Para os agentes de geração, distribuição e comercialização de energia que não se 

encaixam nas descrições citadas anteriormente, a participação é opcional. 

No primeiro trimestre de 2018 o registro na CCEE ultrapassou a marca de 7 mil 

integrantes, fechando o terceiro trimestre com 7477 associados. O número de agentes em cada 

categoria está apresentado na Figura 4 (CCEE, 2018). 

Figura 4 – Número de agentes associados em cada uma das classes. 

 

Fonte: CCEE, 2018. 

 Para que a CCEE consiga fazer a contabilização e liquidação, é necessário fazer a coleta 

de dados de medição dos Sistemas de Medição para Faturamento (SMF) instalado pelos 

Agentes. O Sistema de Coleta de Dados de Energia (SCDE) diferencia-se de acordo com o nível 

de tensão da instalação, além de armazena todos os dados coletados automaticamente além de 
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registrar todas as informações de cada ponto de medição, oferecendo maior segurança aos 

Agentes. Além do custo do serviço executado, os custos incluem medidor, principal e de 

retaguarda, Transformador de Potencial, Transformador de Corrente, Painéis, ligações e 

comunicação (CAPETTA, 2009).  

3.4. TARIFAS 

Segundo a ANEEL (2018), um de seus maiores desafios é definir uma tarifa justa de 

energia para o consumidor, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias.  

Dentro da tarifa são considerados os custos da compra de energia, pelo seu transporte 

(custos de transmissão), distribuição (prestado pela distribuidora), além de encargos setoriais e 

tributos, que são estabelecidos por lei e que podem incidir unicamente sobre custos de geração 

e transmissão, ou então, de distribuição (ANEEL, 2017). 

 Observando o gráfico disponibilizado pela ANEEL, pode-se perceber que a maior 

parcela de custos (53,5%) é referente aos custos de energia e que os tributos apresentam uma 

parcela mais significativa no total da tarifa, do que os custos com a distribuição. 

Figura 5 – Valor final da Energia Elétrica. 

 

Fonte: ANEEL, 2017. 

Os tributos são pagamentos compulsórios ao poder público, definidos por leis, que estão 

embutidos nos preços de bens e serviços. Os tributos inclusos são PIS/COFINS (federal), 

utilizados para atender programas sociais do Governo Federal, no âmbito estadual, o Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e A Contribuição do Serviço de 

Iluminação Pública (CIP), tributo municipal, onde cada município dispõe sobre a forma de 

cobrança e a base de cálculo.  
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Cobrados pelo Governo Federal, os encargos servem para o desenvolvimento do setor 

elétrico e para as politicas energéticas do Governo Federal. A Tabela 3 a seguir, traz um resumo 

de cada um dos encargos cobrados atualmente. 

Tabela 3– Estrutura da tarifa de energia elétrica 

Encargos Para que serve Como é calculado 

Reserva Global de 

Reversão (RGR) 

Gerar recursos para reversão das 

instalações utilizadas na geração e 

transporte de energia em favor das 

concessionárias, além de financiar a 

expansão e melhoria do serviço de 

energia elétrica. 

A partir de 2013, as 

concessionárias de 

distribuição ficam 

desobrigadas de recolher os 

recursos da RGR. 

Encargos de 

Serviços do Sistema 

(ESS) 

Aumentar a confiabilidade e segurança 

da oferta de energia no país. 

O custo é apurado 

mensalmente pela CCEE e 

pago pelos consumidores 

aos agentes de geração.  

Compensação 

Financeira pela 

Utilização de 

Recursos Hídricos 

(CFURH) 

Compensar financeiramente o país pelo 

uso da agua e de terras produtivas 

necessárias para instalação de usinas 

para geração de energia. 

6,75% do valor total de 

energia mensal produzida 

por usina, multiplicado pela 

Tarifa Atualizada de 

Referência (TAR). 

Operador Nacional 

do Sistema (NOS) 

Financia o funcionamento do Operador 

Nacional do Sistema Elétrico 

Valor definido anualmente 

pela NOS e aprovado pela 

ANEEL. 

Pesquisa e 

Desenvolvimento e 

Eficiência 

Energética 

Estimular pesquisas cientificas e 

tecnológicas relacionadas a energia 

elétrica e ao uso sustentável dos 

recursos 

Distribuidoras devem 

aplicar 0,5% da receita 

operacional liquida. Outros 

agentes devem investir 1%. 

Programa de 

Incentivo às Fontes 

Incentivadas de 

Energia Elétrica 

(PROINFA) 

Incentivar geração de energia a partir 

de fontes alternativas e de PCH’s. 

Rateio dos custos e da 

energia elétrica contratada 

por meio do programa. 

Cota de 

Desenvolvimento 

Energético (CDE) 

Promove a universalização do serviço 

de energia elétrica no país, custeia 

descontos nas taifas aos consumidores 

rurais e baixa renda, e garante 

competitividade ao PROINFA.  

O custo da CDE é rateado 

por todos os consumidores 

no SIN. O valor das cotas é 

calculado pela ANEEL. 

Encargo de Energia 

de Reserva (EER) 

Cobrir custos decorrentes da 

contratação da energia de reserva. 

Rateio entre os usuários 

finais de energia elétrica do 

SIN, definido mensalmente 

pela CCEE. 

Taxa de 

Fiscalização de 

Serviços de Energia 

Elétrica (TFSEE) 

 Financiar o funcionamento da 

ANEEL. 

É paga por todos os 

consumidores. Equivale a 

0,4% do benefício 

econômico anual dos 

agentes 

Fonte: ANEEL,2016. 
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As bandeiras tarifárias constituem as contas de energia elétrica de todos os 

consumidores cativos, menos aqueles localizados em sistemas isolados,  desde 2015 e tiveram 

como fundamento principal minimizar o problema financeiro das distribuidoras, que em 2008 

precisaram arcar com os riscos da estiagem, recuperando o valor somente no ano seguinte 

(NAGAYOSHI, 2012) 

Segundo (RIZKALLA, 2018), as bandeiras variam o preço da geração de energia 

conforme a época do ano, volume de chuva e outras variáveis, trazendo uma parcela do custo 

sazonal de geração para o período de aplicação. De certa forma, com a introdução das bandeiras 

tarifarias, o custo real da energia elétrica se torna mais transparente, dando oportunidade aos 

consumidores de utilizar de forma consciente (ANEEL, 2017). Todos os consumidores, com 

exceção dos classificados como de baixa renda, pagam o mesmo valor adicional.  

Quando a bandeira verde está em vigor, a tarifa não sofre nenhum acréscimo, 

significando que a condição hidrológica é oportuna e o despacho das termelétricas é 

praticamente nulo. Com a insuficiência das usinas hidrelétricas para geração de energia, a 

bandeira se torna amarela, necessitando de um maior despacho de energia térmica, tendo um 

acréscimo para cada MWh consumido. A situação mais adversa é a bandeira vermelha, quando 

as condições hidrológicas estão desfavoráveis e consequentemente a produção de energia 

elétrica diminui, fazendo ate mesmo as usinas térmicas mais caras serem acionadas, gerando 

um custo adicional ainda maior por cada MWh consumido, podendo ser classificado por 

bandeira vermelha de patamar 1 ou de patamar 2, essa última, acontece no pior dos cenários 

(ANEEL, 2017). 

Horários diferenciados ao longo do dia também são estabelecidos de forma que a energia 

e a demanda de potência possam ser faturadas com valores diferenciadas. As três horas 

consecutivas com maior consumo de energia são consideradas Horário de Ponta, que no caso 

da Companhia Paranaense de Energia (COPEL) é de segunda a sexta, exclusos feriados, das 

18h às 21h (19h as 22h no horário de verão). O horário intermediário é a hora anterior e a 

posterior ao horário de ponta, sendo o restante considerado como Horário Fora de Ponta 

(COPEL, 2018). 

Atualmente, os consumidores são divididos em dois grupos: A, onde são atendidos entre 

2,3 kV e 230 kV, ou então por sistema subterrâneo, e B, onde são atendidos em tensão abaixo 

de 2,3 kV e são caracterizados pela tarifa monômia. A partir de 2018 os consumidores desse 

grupo com média anual de consumo acima de 500 kWh podem optar pela tarifa branca, que 

sinaliza aos consumidores a variação do valor da energia conforme o dia e o horário do 
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consumo, onde durante a semana ela varia em três horários: ponta, intermediário e fora de ponta 

(COPEL, 2018). 

Tabela 4 - Estrutura da tarifa de energia elétrica 

Grupo A Distribuidoras Grupo B Classes 

A1 >230 kV B1 Classe Residencial 

A2 88 – 138 kV B2 Classe Rural 

A3 69 kV B3 Outras classes 

A3a 30-44 kV B4 
Classe de 

Iluminação Pública 

A4 2,3 – 25 kV   

AS Subterrâneo   

Fonte: ANEEL, 2010. 

Aos consumidores atendidos em alta tensão são aplicadas tarifas binômias, ou seja, têm 

tarifas distintas para consumo de energia e para demanda de potência. As tarifas binômias 

podem ser de forma convencional, horária azul ou horária verde.  

Na tarifa convencional binômia são aplicadas tarifas diferenciadas para consumo e 

demanda, porem independem das horas de utilização do dia. A tarifa horaria verde é destinada 

aos consumidores com baixo fator de carga, com uma tarifa única para a demanda, porém com 

consumo diferenciado entre horário de ponta e fora de ponta. Encontra-se disponível para todos 

os consumidores AT, de forma opcional, exceto para os níveis A1, A2 e A3, a tarifa conta com 

quatro variáveis, pois tanto o consumo como a demanda são diferenciados em relação ao horário 

de utilização (COPEL, 2018).  

A Tabela 5 apresenta todas as opções de tarifas para cada um dos subgrupos de consumo.  
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Tabela 5 – Opções de tarifa para cada subgrupo 

Tensão Subgrupo Demanda Contratada Opções de tarifa 

≥ 230𝑘𝑉 A1 

< 3000 𝑘𝑊 
Horossazonal Azul 

Livre especial 

≥ 3000 𝑘𝑊 
Horossazonal Azul 

Livre 

88𝑘𝑉 ≤ 𝑉
≤ 138𝑘𝑉 

A2 

< 3000 𝑘𝑊 
Horossazonal Azul 

Livre especial 

≥ 3000 𝑘𝑊 
Horossazonal Azul 

Livre 

= 69𝑘𝑉 A3 

< 3000 𝑘𝑊 
Horossazonal Azul 

Livre especial 

≥ 3000 𝑘𝑊 
Horossazonal Azul 

Livre 

30𝑘𝑉 ≤ 𝑉 ≤ 44𝑘𝑉 A3a 

< 300 𝑘𝑊 

Cativo convencional 

Horossazonal Azul 

Horossazonal Verde 

≥ 300 𝑘𝑊 
Horossazonal Azul 

Horossazonal Verde 

≥ 500 𝑘𝑊 

Horossazonal Azul 

Horossazonal Verde 

Livre especial 

≥ 3000 𝑘𝑊 
Ligado após 07/08/95 

Horossazonal Azul 

Horossazonal Verde 

Livre 

2,3𝑘𝑉 ≤ 𝑉
≤ 25𝑘𝑉 

A4 

30 𝑘𝑊 ≤ 𝐷𝐶 < 300 𝑘𝑊 

Cativo convencional 

Horossazonal Azul 

Horossazonal Verde 

300 𝑘𝑊 ≤ 𝐷𝐶
< 500 𝑘𝑊 

Horossazonal Azul 

Horossazonal Verde 

≥ 500 𝑘𝑊 

Horossazonal Azul 

Horossazonal Verde 

Livre especial 

≥ 3000 𝑘𝑊 
Ligado após 07/08/95 

Horossazonal Azul 

Horossazonal Verde 

Livre 

< 2,3𝑘𝑊 B - 
Branca 

Monômia convencional 

Fonte: ANEEL, 2010. 

As tarifas só podem ser alteradas por meio dos reajustes e revisões tarifárias já previstas 

em contrato.  
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3.5. ADESÃO AO MERCADO LIVRE 

O consumidor que atender as exigências para se tornar livre e decidir por fazê-lo, deve 

optar por um dos dois tipos de compra de energia: Longo Prazo, onde se compra a energia 

antecipadamente, precipitando-se ao consumo. Mesmo aqueles que tenham contrato de Longo 

Prazo vigente, podem estar sujeitos ao Mercado de Curto Prazo, quando há insuficiência de 

lastro nos contratos. Existe também a opção de realizar mensalmente a compra do somatório 

total de energia no MCP. A energia é adquirida por um valor composto pelo Preço de 

Liquidação de Diferenças (PLD) estabelecido somado a um ágio, que seriam como juros 

cobrados pelo fato da compra ter sida feita após a utilização da energia. 

  

3.5.1. O Preço de Liquidação de Diferenças  

O PLD pode ser considerado a base da comercialização de energia no Mercado de Curto 

Prazo, onde é valorado as diferenças entre os valores contratados pelos agentes e os 

efetivamente consumidos ou gerados (CCEE). O MCP nada mais é do que um “mercado de 

diferenças”. O PLD é definido mensalmente, para cada um dos submercados e para os três 

patamares de carga. Ao realizar um comparativo entre a medição realizada e as quantias de 

energia firmadas em contrato é realizado o processo de contabilização, através de um conjunto 

de regras e procedimentos, para que possa ser realizada a Liquidação Financeira. 

O valor determinado semanalmente tem como base o CMO- Custo Marginal de 

Operação, que nada mais é que o custo de unidade de energia produzida para atender um 

acréscimo de carga no sistema (NUNES, 2009). É calculado por meio de aplicativos 

computacionais que utilizam dados históricos e atuais dos valores de energia. O software 

Newave é utilizado para estudar a tendência, realizando um planejamento para um horizonte de 

cinco anos, e Decomp, para o curto prazo. Assim se torna possível prever e planejar o despacho 

das usinas térmicas, para que seja feita o melhor arranjo das usinas com melhor preço de 

operação. 

3.5.2. Flexibilidades contratuais  

Ao optar por definir a sazonalização o montante anual de energia é distribuído 

mensalmente de forma com que o somatório dos montantes mensais seja igual ao montante 

anual acordado por meio do contrato. Pode também ser definida em função da curva de carga 

ou até mesmo pela estratégia de exposição, considerando a variação do PLD ao longo dos meses 

(ASSMAN JUNIOR, 2013).  

Na modulação, o montante mensal é dividido em valores horários.  
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Como já dito anteriormente, todos os contratos firmados no âmbito do SIN devem 

registrar na CCEE, pela parte da vendedora, as partes envolvidas, os montantes de energia e o 

período de vigência; os preços negociados e acertados entre as partes não estão contidos nos 

dados declarados na CCEE.  

 Caso a sazonalização e modulação do contrato em vigor não seja inserido durante o 

registro, pode ser realizado mensalmente, inserindo os montantes mensais e os montantes 

horários. Caso não seja realizado e validado, a sazonalização flat é selecionada 

automaticamente no sistema, dividindo o montante mensal pelo número de horas do mês.  

Com a inclusão dos dados coletados pelo Sistema de Coleta de Dados de Energia (SCE), 

ou então inseridos no sistema pelos Agentes, a CCEE realiza a contabilização de diferenças 

entre os valores acertados em contratos e valores produzidos ou consumidos como mostrado na 

Figura 6, ajustando-os ao valor do PLD semanal.  

Figura 6 – Contabilização de diferenças no MCP. 

 

Fonte: ABRACEEL, 2018. 

Quando o consumo é maior que a energia contratada, utiliza-se o mercado spot para 

compra da energia complementar. No caso contrário, quando o consumo de energia é menor, o 

agente receberá créditos financeiros durante a Liquidação Financeira (CCEE,2018). 
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4. ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo será exposta uma análise da migração do Centro Universitário de 

Maringá – UNICESUMAR para o mercado livre de energia, iniciada no ano de 2017. 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR 

A Unicesumar iniciou suas atividades em 1990, na cidade de Maringá, com apenas dois 

cursos, Administração e Processamento de Dados e transformou-se em Centro Universitário 

em 2002, contando atualmente com campus em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, além de 

mais de 350 polos de educação à distância espalhados pelo Brasil (UNICESUMAR, 2018).  

Figura 7 – Vista áerea do Campus. 

 

Fonte: UNICESUMAR, 2018. 

Com a construção de seu novo bloco administrativo, o Bloco 11, a Instituição de Ensino 

Superior (IES) começou a investir em sustentabilidade energética, desde as cargas instaladas, 

como substituição de lâmpadas fluorescentes pela tecnologia LED, readequação de subestações 

internas assim como ingressou na geração distribuída com a instalação de fontes de energia 

renovável: solar fotovoltaica e eólica.  

Foram instaladas de forma on grid duas turbinas eólicas com 3000W de potência 

nominal (ZM BOMBAS, 2016). Neste sistema toda a energia gerada é injetada na rede local, 

gerando créditos na conta de energia por meio do sistema de compensação de créditos (ANEEL, 

2012)  Além dos aerogeradores, encontra-se no prédio 84 painéis solares, dispostos em sete 

módulos em série, com capacidade de geração total de 20,16kWh. Segundo a empresa 
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responsável pelo projeto, a Solar Energy do Brasil, o sistema tem uma produção média de 31,74 

MWh por ano.  

Figura 8 – Bloco Administrativo: Geração Solar Fotovoltaica e Eólica 

 

Fonte AUTOR, 2018. 

Figura 9 – Painéis fotovoltaicos instalados na Unicesumar . 

 

Fonte: Grupo Solar Energy, 2018. 
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Anteriormente, a IES fazia uso de um Grupo Motor Gerador (GMG), substituindo 

integralmente o consumo de energia no horário de ponta, gerando um alívio no sistema e 

diminuindo a conta no final do mês. Segundo PEREIRA (2012), é essencial um sistema com 

grande confiabilidade e que o desempenho do mesmo possa gerar no mínimo 30% de economia 

na tarifa de energia, se comparado com o consumo no horário de ponta na concessionária.  A 

Unicesumar conta com três unidades com 650 kVA e duas unidades de 700 kVA de potência.  

Figura 10 – Grupo Motor Gerador da IES. 

 

Fonte: AUTOR, 2018. 

A Unicesumar é atendida com tensão de fornecimento em 13,4 kV, se enquadrando no 

subgrupo A4. Enquanto no Mercado Cativo, tinha seu contrato na modalidade tarifária 

horossazonal verde.  Na Figura 11 é possível observar os consumos para o período fora de ponta 

durante o último ano como consumidor cativo.  
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Figura 11 - Consumo fora do horário de ponta pela IES quando no Mercado Cativo.  

 

Fonte: AUTOR, 2018. 

A Tabela 6 apresenta os todos os dados obtidos por meio das faturas da concessionária 

local, durante o intervalo de tempo estudado. 

Tabela 6 - Dados de consumo de energia elétrica no Mercado Cativo 

Mês/Ano 

Consumo 

na Ponta 

(kWh) 

Consumo 

Fora da 

Ponta 

(kWh) 

Consumo 

Reativo 

Excedente 

(kVar) 

Demanda 

Contratada 

(kW) 

Demanda 

Medida (kW) 

Abr/2016 21.081 548.282 360 1900 1.974,24 

Mai/2016 17.660 386.517 302 1900 2.004 

Jun/2016 93 349283 668 1900 976,32 

Jul/2016 - 258.908 176 1900 1.105,92 

Ago/2016 17 316.499 261 1900 1.252,80 

Set/2016 79 352.236 411 1900 1.658,88 

Out/2016 225 362.532 1088 1900 1.503,36 

Nov/2016 12 479.080 704 1900 2.077,92 

Dez/2016 452 470.857 306 1900 1.866,24 

Jan/2017 4.405 347.232 378 1900 1.382,40 

Fev/2017 435 425.064 264 1900 1.563,84 

Mar/2017 2.070 209.100 20 1900 842,4 

Fonte: AUTOR, 2018. 

Sabendo que a demanda contratada no Mercado Cativo era de 1900 kW, percebe-se que 

nos meses de abril, maio e novembro a demanda registrada ultrapassou este número, sendo o 
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consumidor obrigado a pagar por essa diferença. O gráfico abaixo ilustra melhor a variação das 

demandas dos últimos doze meses anteriores à migração. 

Figura 12 – Demandas Registradas no período de Mercado Cativo. 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 

Para justificar essa grande variabilidade das demandas registradas, é possível analisar 

pelo gráfico que os valores que ultrapassaram a demanda contratada ou então ficaram com 

valores próximos a ela são aqueles referentes aos meses de verão, onde se tem as atividades 

letivas a todo vapor, como o período entre setembro a dezembro, e fevereiro a maio. O mês de 

maio é um mês onde as temperaturas já começam a diminuir, diminuindo o uso dos ares-

condicionados, porém a demanda de potência ainda é elevada, pois o sol começa a se pôr mais 

cedo, necessitando da iluminação. 

4.2. PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O MERCADO LIVRE 

A  Figura 13 ilustra as principais etapas do processo para contratação de energia em 

longo prazo no Ambiente de Contratação Livre, que se inicia com a estimativa do consumo de 

energia dos próximos anos, para que seja possível determinar de forma mais assertiva possível 

o volume a ser negociado.  
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Figura 13 – Etapas do Processo para Contratação de Energia no Mercado Livre. 

 

Fonte: AUTOR, 2018. 

A IES optou pelo perfil conservador, preferindo contratar 100% de sua previsão de 

consumo para os anos de vigência de contrato, livrando-se dos valores de PLD que possam 

estar elevados durante uma possível compra no MCP (spot). 

Durante a contratação, optou-se pela modulação flat, ou seja, o montante mensal é 

dividido igualmente pelo número de horas do mês e que para atender a curva de consumo, com 

uma flexibilidade mensal de 15% seria o ideal, pois beneficia o consumidor nos meses onde o 

consumo possa ser menor que o esperado. Portanto o produto a ser contratado e especificado 

em contrato ficou definido como segue na Tabela 7.  

Tabela 7 – Especificações do contrato de migração para o Mercado Livre  

Período de suprimento 03/17 a 12/18 

Submercado Sul 

Flexibilidade do contrato 15% 

Sazonalidade Pré definida pelo consumidor 

Modulação Flat 

Volume em 2017 7,1MW 

Volume em 2018 7,1MW 
Fonte: AUTOR, 2018 

A sazonalização do volume total entre os doze meses do ano, pode ser analisada na 

Figura 14. 

Previsão de 
consumo

Volume de 
contratação

Cotação/Ajustes

Decisão Contrato Registros
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Figura 14 – Distribuição do Volume Total ade energia elétrica ao longo do ano contratado. 

 

Fonte: AUTOR, 2018. 

O próximo passo foi entrar em contato com os agentes comercializadores, informando 

todos os parâmetros definidos que são necessários para apresentação de proposta como 

demanda, consumo, sazonalidade, modulação, período de suprimento, flexibilidade, etc. Esse 

contato geralmente é feito de forma anônima, para que não haja superfaturação de preços. 

Com o retorno das empresas com as propostas de valores, é analisada e escolhida aquela 

que apresenta maiores vantagens e atende todos os requisitos necessários.  

Sobre o período de cotação, ajustes e a oficialização do processo com a assinatura do 

contrato, não foi obtido maiores informações, visto que a Unicesumar contratou uma 

consultoria para auxiliar nessa tarefa.  Portanto, não se tem maiores informações de como foi a 

negociação para o contrato vigente, incluindo sobre a garantia a ser oferecida, que pode ser 

títulos do Tesouro Nacional, Carta de Fiança Bancária ou Contrato de Constituição de Garantia 

e que não foi elucidada no contrato.   

Vale realçar que durante o processo de migração, o consumidor deve enviar uma carta 

denúncia à distribuidora, comunicando o desejo de encerrar o contrato vigente.  

Os últimos passos dizem respeito à adequação do Sistema de Medição para Faturamento 

(SMF), que é composto por dois medidores, um principal e um de retaguarda, transformador de 

potencial, transformador de corrente e os canais de comunicação entre os agentes e a CCEE 

(ONS, 2016) e a adesão à CCEE. 
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4.3. OS PRIMEIROS TREZE MESES NO MERCADO LIVRE 

A Figura 15 traz os valores registrados da demanda no primeiro ano no Mercado Livre 

de Energia, junto com o valor de demanda contratada. Observa-se que durante o inverno e 

durante as férias de verão, a demanda medida manteve-se abaixo do valor contratado, chegando 

a atingir somente 78% do valor estabelecido em junho de 2017. 

Figura 15 – Demanda contratada e Demanda Medida no ML. 

 

Fonte: AUTOR, 2018. 

Já em relação ao consumo, ele será detalhado posteriormente na Tabela 8 e Figura 16, 

entre consumo no horário de ponta e fora dele somente para fins de melhor visualização dos 

montantes, visto que no Mercado Livre a tarifa paga independe dos postos horários. 
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Tabela 8 – Detalhamento do consumo no Mercado Livre 

Mês/Ano 

Consumo 

Horário de 

Ponta (kWh) 

Consumo 

Horário 

Fora de 

Ponta (kWh) 

Consumo 

Total (kWh) 

Abr/2017 63.088 399.996 463.084 

Mai/2017 63.615 380.765 444.380 

Jun/2017 53.359 358.394 381.753 

Jul/2017 42.285 295.260 337.545 

Ago/2017 68.493 388.293 456.786 

Set/2017 84.656 517.102 601.758 

Out/2017 74.963 458.016 532.979 

Nov/2017 75.056 471.925 546.981 

Dez/2017 46.971 391.862 438.833 

Jan/2018 42.787 402.222 445.009 

Fev/2018 51.560 400.009 451.569 

Mar/2018 88.439 582.423 670.862 

Abr/2018 78.546 491.132 569.678 
Fonte: AUTOR, 2018. 

 

Figura 16 – Detalhamento do consumo no ML. 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 

O consumidor acabou sendo exposto ao Mercado de Curto Prazo, durante os meses onde 

seu consumo foi maior que o volume que havia sido planejado e distribuído (Figura 14). Os 

valores acertados em contrato e os valores calculados e apresentados pela CCEE durante o mês 
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exposto às variações do PLD no MCP estão descritos na Tabela 9. Os impostos já estão 

incorporados nos valores das tarifas apresentadas abaixo. 

Tabela 9 – Valores da tarifa nos meses exposto ao MCP. 

Mês/Ano Tarifa com encargos 
Tarifa MCP 

(PLD+ágio) 

Ago/2017 R$ 0,28022 R$ 0,50595 

Set/2017 R$ 0,28022 R$ 0,51533 

Out/2017 R$ 0,28022 R$ 0,52782 

Nov/2017 R$ 0,28022 R$ 0,46107 

Jan/2018 R$ 0,27124 R$ 0,19632 

Mar/2018 R$ 0,27124 R$ 0,23923 

Fonte: AUTOR, 2018. 

4.4. COMPARAÇÃO DO PERÍODO NO MERCADO LIVRE COM A SIMULAÇÃO DO 

PERÍODO NO MERCADO CATIVO 

A Figura 17 traz um comparativo financeiro da contratação de energia no Mercado 

Livre, junto com uma simulação de valores, caso a IES estivesse ainda no Mercado Cativo, 

com a mesma modalidade de tarifa anteriormente praticada e praticando a incorporação do 

GMG no horário de pico. 

 Para os cálculos foram utilizados os valores de consumo e demanda faturados 

juntamente com as tarifas da concessionária do mês respectivo. Para ser possível considerar 

a participação do GMG, foi considerado o custo médio apresentado pela consultoria 

contratada. 
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Figura 17 – Comparativo do Mercado Cativo e Mercado Livre do período de estudo 

 

Fonte: AUTOR, 2018. 

Para essa comparação, os valores a serem pagos de Contribuição de Iluminação Pública 

foram considerados tanto no MC como no ML, pois o consumidor paga essa taxa independente 

do mercado em que realiza sua compra de energia. Para o Mercado Livre ainda foram 

considerados as taxas do Serviço Mensal de Medição, pagos à CCEE, além da Contribuição 

Associativa, uma porcentagem mensal cobrada em cima do valor total. As liquidações 

financeiras no MCP também foram consideradas no montante completo mensal, pois 

geralmente vem inclusa na totalidade da conta do mês seguinte. 
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4.5. SIMULAÇÃO DO PERÍODO ESTUDADO CONSIDERANDO AS 

MODALIDADES TARIFÁRIAS AZUL E VERDE 

Simulou-se os valores finais gastos com energia durante os primeiros doze meses após 

a migração ao Mercado Livre, levando em consideração as tarifas de energia e TUSD das 

modalidades Tarifárias Verde e Azul, referentes à Resolução Homologatória No 2.402 de 19 

de junho de 2018 da ANEEL, vigentes na época da elaboração dessa dissertação. Estão exibidas 

na Figura 18 e Figura 19. Vale salientar que o consumidor foco do estudo encontra-se no 

subgrupo A4.  

Figura 18 – Tarifas Vigentes – Modalidade Tarifária Verde. 

 
Fonte: COPEL, 2018. 

 

Figura 19 – TarifasVigentes – Modalidade Tarifária Azul. 

 

Fonte: COPEL, 2018. 

Utilizando as tarifas acima, juntamente com as alíquotas praticadas no faturamento da 

Copel para o intervalo definido de estudo, indicadas na Tabela 10, e dispondo dos valores de 

consumo e demanda já mencionados, realizou-se a apuração do custo total com as tarifas 

horárias Verde e Azul. Foi estimada a totalidade adquirida da concessionária, ignorando a 

possível utilização do GMG em qualquer horário. 
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Tabela 10 – Alíquota dos impostos ICMS, COFINS, PIS/PASEP. 

Mês ICMS COFINS PIS/PASEP 

Abr/2017 29% 4,48% 0,97% 

Mai/2017 29% 4,93% 1,07% 

Jun/2017 29% 5,42% 1,18% 

Jul/2017 29% 5,96% 1,3% 

Ago/2017 29% 6,55% 1,43% 

Set/2017 29% 6,98% 1,52% 

Out/2017 29% 7,60% 1,65% 

Nov/2017 29% 7,60% 1,65% 

Dez/2017 29% 7,60% 1,65% 

Jan/2018 29% 6,84% 1,49% 

Fev/2018 29% 5,34% 1,16% 

Mar/2018 29% 4,11% 0,89% 

Abr/2018 29% 4,11% 0,89% 
Fonte: COPEL, 2018. 

 Ao invés de considerar todos os meses com bandeira tarifária verde somente para o 

desenvolvimento da pesquisa, utilizaram-se as bandeiras tarifárias que foram aplicadas na 

prática pelas concessionárias durante o período, que estão sinalizadas conforme pode ser 

analisado na primeira coluna da Tabela 11. Os valores estão ilustrados na Figura 20 . 

Tabela 11 – Custo total de energia considerando as tarifas horárias Verde e Azul. 

Mês/Ano Total Tarifa Verde (R$/kWh) Total Tarifa Azul (R$/kWh) 

Abr/2017 R$ 369.232,69 R$ 294.594,06 

Mai/2017 R$ 356.938,40 R$ 281.584,52 

Jun/2017 R$ 309.000,19 R$ 245.794,85 

Jul/2017 R$ 273.550,97 R$ 223.463,12 

Ago/2017 R$ 392.402,92 R$ 311.270,91 

Set/2017 R$ 489.210,67 R$ 388.933,10 

Out/2017 R$ 464.142,53 R$ 357.346,61 

Nov/2017 R$ 490.603,19 R$ 401.697,11 

Dez/2017 R$ 350.440,68 R$ 294.802,12 

Jan/2018 R$ 327.746,14 R$ 277.063,65 

Fev/2018 R$ 344.656,69 R$ 283.582,32 

Mar/2018 R$ 538.647,70 R$ 433.889,05 

Abr/2018 R$ 443.329,36 R$ 350.289,26 
Fonte: AUTOR, 2018. 
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Figura 20 - Custo total de energia considerando as tarifas horárias Verde e Azul. 

 

Fonte: AUTOR, 2018 

4.6. VARIAÇÃO DO CUSTO ENTRE MERCADOS 

Como já demonstrado previamente, entre as modalidades tarifarias Verde e Azul, o 

consumidor tem maiores benefícios e ganhos estando na Modalidade Verde. Recapitulando, 

esse modelo apresenta somente uma tarifa para Demanda de Potência e tarifas distintas para o 

Consumo de Energia, diferenciando-se em horário dentro e fora de ponta. A tarifa aplicada às 

três horas que constituem o horário de ponta é expressivamente maior que quando fora de ponta.  

Para efeitos de análise, decidiu-se por realizar os cálculos sem a inserção do GMG, pois 

os resultados obtidos não seriam precisos, visto não ser possível apurar fielmente o valor gasto 

para o funcionamento dos geradores. 

Para o cálculo dos valores apresentados na primeira coluna da Tabela 12, foi montado 

uma planilha no Excel com os valores de consumo dentro e fora do horário de ponta, assim 

como os valores de demanda medida. Vale ressaltar que quando a demanda medida encontra-

se abaixo dos 5% de tolerância em relação à demanda contratada, o consumidor deve pagar por 

essa quantidade, porém o ICMS não incide sobre o mesmo. Essa informação foi levada em 

conta na hora dos cálculos. Como valores de tarifa, foram utilizados aqueles já apresentados na 

Figura 18. 

Os resultados obtidos estão apontados na primeira coluna da Tabela 12. 
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Tabela 12 – Cálculo para definição do preço de energia no MC com tarifa horária verde 

Mês/Ano 

Valor total sem 

imposto (R$) 
Valor total com 

imposto (R$) 

Consumo Total 

(kWh) 

Preço da 

energia 

(R$/Wh) 

Abr/2017 R$ 243.761,61 R$ 371.871,26 463.084 R$803,03  

Mai/2017 R$ 236.676,93 R$ 357.635,06 444.380 R$ 804,80  

Jun/2017 R$ 206013,46 R$ 310.610,71 381.753 R$ 813,64  

Jul/2017 R$ 184.126,05 R$ 272.363,837 337.545 R$ 806,90  

Ago/2017 R$ 259.140,28 R$ 410.521,2 456.786 R$ 898,72  

Set/2017 R$ 322.889,32  R$ 516.622,91 601.758 R$ 858,52 

Out/2017 R$ 306.343,71 R$ 496.103,17 532.979 R$ 930,81  

Nov/2017 R$ 323.807,86 R$ 524.385,198 546.981 R$ 958,70  

Dez/2017 R$ 232.279,46 R$ 371.481,49 438.833 R$ 846,52  

Jan/2018 R$ 217.236,50 R$342.325,67 445.009 R$ 769,26  

Fev/2018 R$ 227.712,15 R$ 351.978,22 451.569 R$ 779,46 

Mar/2018 R$ 355.519,05 R$ 538.665,28 670.862 R$ 802,95  

Abr/2018 R$ 292.752,95 R$ 429.886,94. 569.678 R$ 754,61 

Fonte AUTOR, 2018. 

 

Para realizar o cálculo do valor final da fatura, todas as distribuidoras utilizam a Equação 

1 que obtém como resultado o total da conta mensal com a inclusão dos impostos, pois 

considera a alíquota de cada imposto sobre o valor real da energia elétrica. A Tabela 10 contém 

os valores de ICMS, COFINS, PIS/PASEP a serem considerados em cada um dos meses da 

análise.  

 
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜

1 − (𝐼𝐶𝑀𝑆 + 𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆 + 𝑃𝐼𝑆)
 

. 

 

(1) 

Por fim, com os valores finais da conta de energia do consumidor, o preço da energia 

em R$/MWh é obtido pela divisão do custo total pelo consumo total de energia. 

Para dar seguimento a análise é necessário também calcular o valor referente a TUSD, 

expresso na Tabela 13. Para auferir os valores da parcela, prosseguiu-se de forma semelhante 

àquela realizada para cálculo do preço de energia que havia considerado TUSD+TE. Nesse 

caso, para apuração do valor total sem imposto, levaram-se em consideração os consumos 

dentro e fora do horário de ponta, a demanda contratada e a demanda ultrapassada.  
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Tabela 13 – Cálculo da parcela da TUSD no Mercado Cativo com tarifa horária verde.  

Mês/Ano 
Valor total sem 

imposto (R$) 

Valor total com 

imposto (R$) 

Consumo 

Total (kWh) 

Preço da TUSD 

(R$/Wh) 

Abr/2017 R$ 106.341,21 R$ 162.229,15 463.084 R$ 350,32 

Mai/2017 R$ 105.623,68  R$ 162.497,97 444.380 R$ 365,67 

Jun/2017 R$ 93.823,60 R$ 145.688,82 381.753 R$ 381,63 

Jul/2017 R$ 85.871,78 R$ 134.721,96 337.545 R$ 399,12 

Ago/2017 R$ 123.890,03 R$ 196.588,43 456.786 R$ 430,37  

Set/2017 R$ 142.664,08 R$ 228.262,53 601.758 R$ 379,32  

Out/2017 R$ 144.688,74  R$ 234.313,75 532.979 R$ 439,63  

Nov/2017 R$ 157.849,71 R$ 255.627,06 546.981 R$ 467,34 

Dez/2017 R$ 105.441,57 R$ 170.755,79 438.833 R$ 389,11 

Jan/2018 R$ 88.064,54 R$ 140.521,05 445.009 R$ 315,77 

Fev/2018 R$ 95.319,34 R$ 147.781,92 451.569 R$ 327,26 

Mar/2018 R$ 151.724,27 R$ 229.885,26 670.862 R$ 342,67 

Abr/2018 R$ 123.549,33 R$. 187.195,95 569.678 R$ 328,59 

Fonte AUTOR, 2018. 

 

Na Tabela 14 constam os valores pagos quando no Mercado Cativo ou  Mercado Livre. 

Tabela 14 – Comparativo entre os valores no Mercado Cativo (Sem GMG) e Mercado Livre. 

Mês/Ano 
Valor total no 

MC(R$) 

Valor total no ML 

(R$) 
Diferença (R$) 

Abr/2017 R$ 371.871,26 R$ 206.868,33 R$ 165.002,93 

Mai/2017 R$ 357.635,06 R$ 129.313,06 R$ 228,322,00 

Jun/2017 R$ 310.610,71 R$ 189.359,11 R$ 121.251,60 

Jul/2017 R$ 272.363,837 R$ 185.760,05 R$ 86.603,79 

Ago/2017 R$ 410.521,2 R$ 251.384,22 R$ 159.136,98 

Set/2017 R$ 516.622,91 R$ 356.630,74 R$ 159.992,17 

Out/2017 R$ 496.103,17 R$ 289.947,31 R$ 206.155,86 

Nov/2017 R$ 524.385,198 R$ 347.234,65 R$ 277.250,55 

Dez/2017 R$ 371.481,49 R$ 242.036,27 R$ 129.445,22 

Jan/2018 R$342.325,67 R$ 222.350,07 R$ 119.975,60 

Fev/2018 R$ 351.978,22 R$ 241.424,01 R$ 110.554,21 

Mar/2018 R$ 538.665,28 R$ 369.817,05 R$ 168.848,23 

Abr/2018 R$ 429.886,94. R$ 285.805,09 R$ 144.081,85 

Fonte: AUTOR, 2018. 

A Figura 21 ilustra graficamente os valores que seriam pagos no Mercado Cativo de 

Energia, com tarifa horária verde, sem a utilização do Grupo Gerador no horário de ponta em 

comparação ao valor pago nos primeiros 12 meses após adesão ao Mercado Livre. A última 

barra ilustra o montante economizado.  
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Figura 21 -– Comparativo entre os valores no Mercado Cativo (Sem GMG) e Mercado Livre. 

 

Fonte: AUTOR, 2018. 

A Figura 22 mostra a economia realizada quando no Mercado Cativo, com a utilização 

do GMG no horário de ponta se comparado com a não utilização do mesmo. 

Figura 22 – Comparativo custo Mercado Cativo+GMG e somente no Mercado Cativo. 

 

Fonte: AUTOR, 2018. 
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4.7. PREÇO DE EQUILÍBRIO ENTRE OS MERCADOS – MÉTODO BREAK EVEN 

POINT 

Para encontrar o ponto de equilíbrio entre os mercados de energia, calculou-se o preço 

médio pago pela energia, considerando a soma da TE com a TUSD (Tabela 12) e somente pela 

parcela da TUSD(Tabela 13), reproduzidos na Tabela 15 abaixo : 

Tabela 15 – Valores médios das parcelas TUSD+TE e TUSD. 

Parcela Preço médio 

TUSD+TE R$ 832,92 

TUSD R$ 378,22 
Fonte: AUTOR, 2018. 

Com os valores em mãos, utilizando a Equação 2 abaixo, é possível encontrar o valor 

neutro, onde não há vantagem entre os mercados.  

 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉(𝑡𝑢𝑠𝑑 + 𝑡𝑒) − 𝑉𝑒(𝑡𝑢𝑠𝑑) (2) 

   

 𝑉𝑡𝑒(𝑚é𝑑𝑖𝑎) = 832,92 − 378,22 = 𝑅$ 354,70 (3) 
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5. ANÁLISE  

Primeiramente é necessário citar que os custos iniciais com a adequação do sistema de 

medição não foram considerados visto que, diante da economia média mensal dos treze meses 

estudados e discutidos mais abaixo, a quantia seria recuperada logo no primeiro mês. Segundo 

Capetta (2009), esse custo pode ultrapassar R$50.000,00 se considerarmos que a IES está 

inclusa no grupo A4. No caso da Unicesumar, não foi obtido valores da adequação do sistema 

porém, sabe-se que foi necessário a adequação dos Transformadores de Corrente no padrão 

exigido pela CCEE e foi feito a instalação do medidor de energia com comunicação de dados 

via fibra óptica.  

Pertinente à análise dos valores de consumo e demanda registrados durante o Mercado 

Livre, observa-se uma grande sazonalidade nas demandas registradas (Figura 15), onde os 

meses com demanda registrada maior que a contratada podem ser justificados pelas altas 

temperaturas registradas na cidade no verão, entre setembro e abril, portanto, o uso intensivo 

de condicionadores de ar durante o período letivo justifica o aumento da demanda. Janeiro 

aparece como uma exceção durante o verão, com demanda igual ao mês de julho, considerado 

o mais frio, por conta das férias escolares e do baixo fluxo de pessoas no campus.  

Porém, é durante alguns dos meses em que a demanda ficou bem abaixo dos 1900 kW 

estabelecido, que houve a necessidade de aquisição de energia no MCP. Durante os meses de 

agosto, setembro, outubro e novembro de 2017 e janeiro e março de 2018 o consumo verificado 

ultrapassou o valor registrado e validado pela CCEE. 

Com a Tabela 9, pode-se observar que, durante os quatro meses de 2017 analisados, em 

que houve a necessidade de compra de energia no MCP, o qual apresentou um valor de PLD 

em média 90% maior que o preço firmado no contrato de longo prazo que é de R$0,28022 o 

kWh. Nos dois meses citados de 2018, mesmo com o reajuste previsto em contrato, onde o 

valor fixado sofreu uma redução de aproximadamente 3,21%, o valor do PLD encontrava bem 

abaixo, não ultrapassando R$ 0,23923 o kWh. Portanto, o período destacado de 2018 não 

causou fortes impactos financeiros para o consumidor, pois os valores adotados no MCP 

ficaram aproximadamente 20% mais barato que os valores do contrato vigente. 

Vale ressaltar que os meses em que o consumidor ficou sujeito às variações do PLD, 

foram aqueles que durante o registro dos montantes mensais da sazonalização receberam as 

menores parcelas.  

É possível enfatizar o risco de estar susceptível ao mercado spot, descrita na Tabela 9 

por conta da variação apresentada no valor do PLD e o consequente impacto nos custos da 

energia, tal qual depende da disponibilidade hidrológica para ter preços atrativos. A análise na 
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qual é definido o valor semanal do PLD leva em considerações previsões hidrológicas a longo 

prazo e a possível necessidade de um maior despacho das usinas térmicas. Como ele varia 

semanalmente, fica difícil para o consumidor prever qual seria o custo de sua energia no MCP.  

Porém, uma vez fixado o valor da energia no contrato, quando o PLD apresentar valores 

atrativos, o consumidor pode estar pagando mais caro na sua energia a longo prazo, pois ao 

contrário do MCP, não há variação na tarifa.  

Ao simular as tarifas do Mercado Cativo e a presença do GMG quando em horário de 

ponta no subcapitulo 4.1.3, e compará-las com aquelas praticadas no Mercado Livre, comprova-

se a grande economia realizada. Em média, houve uma redução de 19,21% na conta de energia 

por mês, que revertido em reais exprime uma economia de R$58.578,89 médios mensais. O 

total economizado pela Unicesumar, somente com a aquisição de energia no Mercado Livre e 

não mais no Mercado Cativo, ao longo dos 13 meses analisados foi de R$761.525,59.  

 Com os valores de demanda e consumo do período analisado foi calculado o custo no 

ACR utilizando as duas bandeiras horarias disponíveis, a Verde e a Azul. Como é possível 

constatar com o gráfico da Tabela 11, em nenhum mês analisado a tarifa horária verde se tornou 

mais atrativa financeiramente para do consumidor. A diferença de preço entre as duas tarifas 

durante os treze meses foi de R$ 1.005.591,45, representando 20% a mais na tarifa verde 

mensal.  

Em relação à utilização ou não do GMG, independente da tarifa escolhida no Mercado 

Cativo, observa-se que no momento da substituição por geradores no horário de ponta é 

realizada uma economia de 23%. Reforça-se o fato de que em todas as análises foram 

consideradas as bandeiras tarifárias de cada mês e ao examinar a Figura 22 identifica-se que 

dentre os meses onde a economia ultrapassaria os R$100.000,00 estão os meses entre agosto de 

2017 e novembro de 2017, com bandeira amarela ou vermelha, que aumentaram ainda mais o 

custo da energia, principalmente em horário de ponta, que habitualmente já apresenta valores 

mais acentuados.   

Conclui-se que, caso houvesse necessidade ou interesse de voltar ao Mercado Cativo, a 

transferência para o gerador durante o horário de ponta, traz uma maior economia, visto que o 

custo do diesel e das manutenções ainda é menor que a tarifa praticada pela concessionária para 

o consumo em horário de ponta. 

Por fim, como resultado do cálculo do ponto de equilíbrio entre os mercados foi 

encontrado o custo de R$354,70. Ou seja, preços praticados no ML acima desse valor, o MC 

continua sendo mais vantajoso. Nota-se então, que o consumidor realiza uma economia de 

23,5% com a TE no ACL estabelecida em contrato. 



42 

 

 

6. CONCLUSÃO  

Este trabalho apresentou as características principais do SEB, discorrendo sobre as 

motivações do projeto RE-SEB Conceitos e aplicações referentes ao ACL foram apresentadas 

junto com os encargos setoriais e tributos que incidem sobre a livre contratação de energia. 

As principais referências para a realização do estudo foram os consumos dentro e fora 

do horário de ponta e as demandas contratadas e registradas. 

No caso da Unicesumar, a migração mostrou-se eficiente e vantajosa economicamente, 

tanto que a IES já se encontra em fase de análise das cotações fornecidas para assinatura do 

novo contrato para suprimento de energia a partir de 2019. Visto que o primeiro contrato foi 

feito com um período consideravelmente curto, com o objetivo de assegurar-se de que as 

analises e estimativas de carga foram feitas da forma mais assertiva possível, algumas 

adaptações devem ser feitas, como por exemplo, o aumento da demanda contratada, pois como 

foi visto de acordo com os dados coletados, em alguns meses a demanda registrada ultrapassou 

a potência 1900 kW contratada.  

Observou-se que o Mercado Livre apresentou uma economia positiva se comparado 

com todas as opções de fatura analisadas do Mercado Cativo. Isso se deu devido ao desconto 

na TUSD de 50% praticado, correspondente ao benefício oferecido à compra de energia de 

fontes incentivadas. 

O estudo revelou que a compra de energia como consumidor especial trouxe a 

Unicesumar uma economia de R$761.525,59 somente nos 13 primeiros meses, de forma com 

que todos os possíveis gastos com adequação do sistema de medição já foram absorvidos no 

primeiro mês de economia.  

Vale salientar que os resultados atingidos sofrem alteração com a variação do preço da 

eletricidade, que pode variar com possíveis eventos climáticos, variação da relação de oferta e 

procura e os custos de produção de energia. Com geração de energia predominantemente 

hidráulica, o mercado elétrico brasileiro é ainda mais incerto.  

Este estudo tarifário serve como ferramenta de apoio ao consumidor potencialmente 

livre, para que ele possa munido de todas as informações necessárias retiradas a partir das 

análises realizadas, decidir da melhor forma qual em qual ambiente de contratação ele deseja 

adquirir sua energia. O maior risco ao qual o consumidor está exposto, independentemente do 

mercado escolhido, é a falta de informação quanto às regras e condições dos mercados livre e 

cativo. Para aquele que deseja migrar para o ML, é imprescindível que seja traçado sua 

estratégia a longo prazo, de forma a evitar a exposição ao Mercado de Curto Prazo e à 

volatilidade do PLD.  



43 

 

 

Percebe-se a tendência de aumento do número de consumidores livres e especiais ano 

após ano. O Mercado Livre se mostra cada vez mais viável e mais vantajoso para consumidores 

potencialmente livres, fazendo com que mais consumidores potencialmente livres optem pela 

migração como alternativa ao mercado cativo. 

Por fim, esse trabalho reúne informações necessárias transformando-o em uma 

ferramenta de apoio para consumidores potencialmente livres que tenham interesse em se 

tornarem livres. Assim, conclui-se que os objetivos do trabalho listados na seção 1.1 foram 

alcançados.  
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