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Resumo: Este estudo avaliou as possibilidades atreladas à migração de um condomínio 

residencial de grande porte da região metropolitana de Belo Horizonte para o Ambiente de 

Contratação Livre de Energia Elétrica (ACL), frente as restrições técnicas, regulatórias e a 

viabilidade financeira do processo. Ao se tratar de um estudo de caso, foram realizadas 

entrevistas e pesquisas em campo, que resultaram em visão objetiva dos temas associados à 

energia elétrica do condomínio. Os edifícios do local, isoladamente, não atenderam os 

requisitos necessários para a migração e, por isso, foram avaliadas alternativas relacionadas à 

comunhão de cargas. Apesar de existirem outras possibilidades, a readequação que melhor 

aderiu as limitações técnicas e regulatórias foi a unificação do consumo através da construção 

de uma subestação. Os investimentos e custos atrelados ao modelo de comercialização livre 

foram comparados à atual forma de negociação do local (ACR). Ao considerar a tarifa média 

indicada pela pesquisa de mercado o processo se mostrou viável ao ser aplicado sobre a 

modalidade tarifária azul, com Payback Descontado de 14,75 anos. A análise do processo de 

migração para o ACL permitiu maior compreensão sobre a evolução do setor elétrico brasileiro 

e quais formas (e limitações) existentes para o consumo de energia elétrica neste ambiente. 

Uma vez que o tema fora avaliado sob perspectiva de um estudo de caso, a pesquisa contribuiu, 

ainda, no desenvolvimento aplicado da migração para o ACL frente às condições técnicas e 

regulatórias, que potencialmente poderão ser observadas em procedimentos similares. 

Palavras-chave: Energia; ACL; Mercado de eletricidade Brasileiro; Estratégia; Custo de 

energia; Condomínios.  

 

Abstract: This study evaluated the possibilities linked to the migration of a large residential 

condominium in the metropolitan region of Belo Horizonte to the ACL, given the technical and 

regulatory restrictions and the financial viability of the process. Since this study is a case study 

interviews and field research were conducted which resulted in an objective view of the themes 

associated with the condominium's electrical energy. The buildings themselves did not meet the 

necessary requirements for the migration, therefore, alternatives related to the sharing of loads 

were evaluated. Although there are other possibilities, the readjustment that best adhered to the 

technical and regulatory limitations was the unification of consumption through the 

construction of a substation.  When considering the average tariff indicated by the market the 



process proved to be viable when applied on the blue tariff modality, with a Discounted Payback 

of 14.75 years. The analysis of the migration process to the ACL allowed a better understanding 

of the evolution of the Brazilian electric sector and what forms (and limitations) exist for the 

consumption of electric energy in this environment. Once the topic was evaluated from the 

perspective of a case study, the research also contributed to the applied development of 

migration to the ACL in the face of technical and regulatory conditions, which could potentially 

be observed in similar procedures. 

Keywords: Energy; ACL; Brazilian electricity market; Strategy; Energy cost; Condominiums. 



1 Introdução 

A cadeia de energia elétrica brasileira foi historicamente composta em um cenário 

monopolista, em que grandes empresas, majoritariamente estatais, se tornaram responsáveis 

pela gestão e abastecimento de grandes regiões. O mercado nessa configuração teve início no 

século XX, em que o governo brasileiro, frente à uma das primeiras crises elétricas, instituiu 

iniciativas para atendimento à demanda em escala nacional. Assim, essas empresas detiveram, 

ao longo do tempo, a responsabilidade por todas as etapas da cadeia, ou seja: gerar, transmitir 

e distribuir a energia para todos os consumidores daquela região, sendo a única opção de 

comercialização de energia para tais indivíduos. Os cidadãos neste cenário são denominados 

como consumidores “cativos” (ANEEL, 2021), limitados a se relacionar com as distribuidoras 

de suas respectivas cidades, participando do Ambiente de Contratação Regulado (ACR). 

No entanto, os esforços realizados pelo Governo contribuíram para maior engessamento 

do setor, que resultou em níveis de investimentos abaixo do esperado no final do século XX 

(ABRADEE, 2021). Frente à necessidade de atrair investimentos privados, começaram a ser 

instituídas ações para abertura do mercado, que resultaram possíveis flexibilidades no consumo 

de energia, ocasião em que surge o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Neste ambiente, os 

consumidores, denominados “livres”, têm a oportunidade de negociar todas as condições 

comerciais como fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, 

pagamento, não dependendo, justamente, da concessionária local.  

Entretanto, a migração para o ACL possui limitações técnicas e regulatórias, com 

destaque para a existência de demanda mínima de energia elétrica superior à 500 kW (CCEE, 

2021). Essa limitação impede, muitas vezes, que consumidores residenciais se insiram neste 

cenário de contratação e, portanto, acabam privados dos benefícios que potencialmente 

poderiam ser obtidos através desse mercado. 

Ainda que a maior parte da população não seja, atualmente, compatível com os 

requisitos do Ambiente de Contratação Livre, existem casos específicos de consumidores 

residenciais que poderiam gozar desses benefícios, dentre eles, as edificações residenciais 

coletivas, já que aglomeram diferentes residentes num mesmo espaço e, naturalmente, há maior 

demanda. 

 



2 Revisão de literatura 

A eletricidade, ainda que presente no Brasil desde o período imperial, tornou-se mais 

relevante e popular no decorrer do século XIX, quando começou a ser implementada em maior 

escala, sobretudo em transportes, na iluminação pública e na indústria.  

A partir de então, o governo brasileiro deu os primeiros passos para maior investimento 

e controle dessa cadeia. em virtude do aumento da demanda por energia elétrica e a falta de 

ações estruturantes em nível nacional no século XIX e XX, o Estado começou a assumir o setor 

de energia elétrica como estratégico ao país e desenvolvimento urbano industrial, tendo criado 

agências regulamentadoras e de desenvolvimento. Tais características penduram até o final do 

século XX quando foram criadas as leis de concessões e, consequentemente, o elétrico são 

abertos para privatizações.   

Devido a essa perspectiva histórica, o setor elétrico brasileiro foi moldado através de 

uma estrutura vertical, envolvendo um parque gerador em uma ponta, a transmissão no meio, e 

na outra ponta, a distribuição, com todas as fases do processo regulamentadas pelo Estado. 

Porém, com os novos arranjos político-institucionais da década de 1990 para o setor elétrico, 

essa estrutura começou a mudar para um modelo de integração horizontal, ou seja, houve uma 

mudança da estrutura estatal hierarquizada para outra estrutura baseada em empresas privadas 

e na livre concorrência do mercado de energia elétrica. A regulação desta estrutura horizontal 

permitiu, portanto, que a cadeia de energia contasse com geradores e distribuidores 

independentes e transmissão mista (LEME, 2006). 

O setor de energia elétrica brasileiro é estruturado mediante diversos órgãos 

regulamentadores e institucionais, que visam controlar as práticas de mercado: O Ministério de 

Minas e Energia (MME) ; Conselho Nacional de Política Energética (CNPE); Comitê de 

Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) foi criado com a função de acompanhar e avaliar 

permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o 

território nacional (GOVERNO FEDERAL, s.d.); Empresa de Pesquisa Energética – EPE; 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), foi criada por meio da Lei nº 9.427/1996 e 

do Decreto nº 2.335/1997 e tem por finalidade regular o setor elétrico brasileiro como um todo; 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); Câmara de Comercialização e Energia Elétrica 

(CCEE).  



Com isso, surgiu o modelo de mercado de energia brasileiro da forma como é conhecido 

atualmente. Tal mercado é composto por dois ambientes de contratação, o ambiente de 

contratação livre (ACL) e o ambiente de contratação regulado (ACR). O funcionamento de cada 

ambiente assim como seus respectivos participantes, serão retratados a seguir. 

2.1 Ambiente de Contratação Regulado - ACR 

O ACR é o segmento do mercado onde são realizadas as operações de compra e venda 

de energia elétrica entre os agentes vendedores e agentes de distribuição, precedidas de licitação, 

ressalvados os casos previstos em lei, conforme regras e procedimentos de comercialização 

específicos (ANEEL, 2015). São clientes deste mercado os ditos consumidores cativos, tais 

consumidores estão diretamente ligados à um agente de distribuição, não podendo escolher o 

seu fornecedor e tampouco podem negociar o preço. Tais consumidores pagam uma fatura todo 

mês à concessionária local de energia e estão sujeitos às tarifas reguladas pelo governo. 

2.2 Ambiente de Contratação Livre - ACL 

Assim como o ACR, o ACL também foi instituído pelo decreto Nº 5.163/2004. De 

acordo com ABRACEEL (s.d.): 

O Ambiente de Contratação Livre (ACL), é o ambiente em que os consumidores 

podem escolher livremente seus fornecedores de energia, o que se costuma dizer que 

têm direito à portabilidade da conta de luz. Nesse ambiente, consumidores e 

fornecedores negociam entre si as condições de contratação de energia. 

São clientes deste mercado os ditos consumidores livres ou especiais (consumidores que 

podem negociar apenas energia proveniente de fontes especiais), tais consumidores negociam 

livremente, com um vendedor, as condições de fornecimento de energia. As partes compradoras 

e fornecedoras chegam a um acordo, podendo definir parâmetros como período de contratação, 

potência contratada, preço, sazonalidade de fornecimento e outras características contratuais 

que forem de interesse de ambas as partes. 

Para que um consumidor tenha acesso ao ambiente de contratação livre, ou seja, 

executar a migração do ACR para o ACL, é necessário que este efetue o cumprimento de certos 

requisitos de demanda e tensão, que estão se alterando ao longo dos anos e serão tratados no 

tópico a seguir. 



O Consumidor que faz parte do mercado livre, paga os valores de consumo energia de 

acordo com os contratos estabelecidos com os fornecedores. No entanto, os custos referentes 

ao serviço de distribuição (Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) ou Tarifa de uso 

do sistema de transmissão (TUST)) permanecem os mesmos, pois a distribuidora (ou 

transmissora) se mantém responsável pelo transporte e entrega de energia aos consumidores. 

Os encargos de distribuição e de transmissão, que são custos regulados, não podem ser 

negociados; nesses casos, a distribuidora ou a transmissora celebra com os consumidores 

contratos de uso e realiza a cobrança das respectivas tarifas (ABRACEEL, 2020). 

2.3 Migração para o ACL 

Para o consumidor que deseja fazer parte do ACR o processo é consideravelmente 

simples. Basta este notificar a concessionária local o desejo de se obter o fornecimento de 

energia e pagar as devidas taxas para instalação de infraestrutura e serviços necessários. Já para 

se fazer parte do ACL o processo é mais complexo e exige o cumprimento de certos requisitos. 

Aquele que deseja se tornar um Consumidor Livre, que significa poder contratar energia 

proveniente de diretamente das fontes de geração, é preciso possuir, no mínimo,1.500 kW de 

demanda contratada, 1.000 kW a partir de 1º de janeiro de 2022, e 500 kW a partir de 1º de 

janeiro de 2023). O Consumidor Especial, por sua vez, deve possuir demanda contratada igual 

ou maior que 500 kW. Embora com nível de exigência de demanda contratada inferior ao 

estabelecido para os livres, o Consumidor Especial está restrito a contratar energia proveniente 

das chamadas fontes especiais, podendo adquirir energia de Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs) ou de fontes renováveis como eólica, biomassa ou solar (ABRACEEL, 2020). 

É possível também, caso o consumidor não tenha a demanda necessária para se 

enquadrar nos requisitos exigidos, fazer-se uma comunhão de cargas com outras unidades de 

consumo para se atingir a demanda mínima exigida de 500 kW. No entanto, tal junção só pode 

ser feita por unidades consumidoras de mesmo CNPJ, pertencentes ao mesmo submercado ou 

localizadas em áreas que não são separadas por vias públicas. 

Além disso, é necessário que o consumidor que deseja se tornar livre cumpra com certas 

obrigações e procedimentos que serão tratados a seguir. A cartilha mercado livre de energia 

elétrica retrata os principais procedimentos para se efetuar a migração para o ambiente de 

contratação livre (ABRACEEL, 2019).  



3 Metodologia 

Em busca de compreender as possibilidades e limitações atreladas à migração do 

condomínio para o ACL, foram delimitadas pesquisas em três principais grupos, que norteiam 

as investigações: Análise regulatória, técnica e financeira. 

A análise regulatória buscou avaliar as definições jurídicas e regulatórias brasileiras que 

devem ser avaliadas no processo de migração dos consumidores, desde a adequação do 

condomínio para ingresso no Mercado Livre de Energia até as possíveis questões de divisão do 

consumo interno do condomínio. Para a análise técnica foram realizadas pesquisas nos 

principais órgãos reguladores do setor, que fundamentam e divulgam as necessidades do 

processo de migração, tais como as questões envolvendo a infraestrutura dos estabelecimentos 

que visam a migração, características da rede de energia elétrica e cenários de aquisição de 

energia. Além disso, foram consultadas empresas especializadas neste processo, com o objetivo 

de compreender questões práticas e valores associados à migração. Por fim, foi realizada a 

análise financeira comparativa entre o cenário de consumo atual – consumidor cativo – e o 

cenário de migração para o Mercado Livre. Para isso, tornou-se necessário pesquisar sobre o 

comportamento e tendências do consumo e do mercado em ambas as modalidades, quais as 

implicações de impostos para cada um dos cenários, investimentos necessários e demais custos, 

que viabilizaram comparar ambos os cenários ao considerar todos os aspectos envolvidos no 

processo. 

Sendo assim, este estudo pode ser desenvolvido tendo como base a seguinte estruturação 

a) Revisão Bibliográfia e Pesquisa documental. b) Caracterização do Condomínio; c) 

Estruturação técnica da migração; d) Investimentos e custos associados; e) Modelagem 

Financeira: construção de um modelo para disposição dos investimentos e custos pertinentes à 

migração para o ACL e dos custos históricos considerando o mercado tradicional de energia 

(SIMONI, 2020; YIN, 2010; ZOUAIN, 2006).  

Para a comparação dos cenários foram utilizados conceitos e índices de associados à 

viabilidade financeira, com o objetivo de fundamentar o estudo da migração, também, sobre a 

ótica econômica. Dentre os possíveis indicadores para a análise, foram utilizados o Valor 

Presente Líquido (VPL) e o Payback Descontado. O VPL é amplamente utilizado como um dos 

indicadores financeiro para a tomada de decisões a longo prazo, pois permite considerar 



descontos associados em um fluxo de caixa, considerando a taxa de retorno esperada pelo 

indivíduo, além disso permite avaliar o desempenho do investimento (SILVA; FONTES, 2005). 

O Payback e o Payback Descontado são indicadores de análise financeira usualmente utilizados, 

pois permitem avaliar qual o tempo necessário para que o fluxo do projeto seja benéfico ao 

indivíduo. Os custos podem ser nominais, avaliados pelo Payback, ou oriundos do VPL 

(também chamado de fluxo descontado), cuja análise é realizada pelo Payback Descontado 

(GALLO, 2016). 

 



4 Resultados 

4.1 Características gerais 

O Condomínio Henrique Silva Araújo está localizado na região Oeste de Belo Horizonte, 

tendo sido inaugurado em 1981. Ainda que caracterizado como um condomínio – conta com 

separação física da via pública e portarias para controle de acesso – o local compunha as vias 

públicas da capital mineira até 2017. Em outubro de 2018, após ato da administração junto à 

Prefeitura de Belo Horizonte, o local tornou-se oficialmente um “condomínio” – loteamento de 

acesso controlado – instituindo o controle de acesso restrito, tornando-se responsável sobre os 

temas pertinentes ao seu ambiente interno, como manutenção e limpeza. 

Na entrevista realizada junto aos administradores, foi disponibilizado o documento 

“Convenção do Condomínio Henrique Silva Araújo (CCHSA, 1981). O documento informa 

que o local conta com área total superior à 100.000m2, sendo 14.500m2 de estacionamento, 

61.163m2 de área verde. Os demais espaços são referentes a construções administrativas, 

comerciais, aos blocos residenciais e outras construções diversas, como praças e pistas de 

caminhada.  

O conjunto é composto por 35 prédios, segregados entre 04 tipos, identificados pelas 

letras A, B, C e D. A nomenclatura dos prédios representa a característica da construção do 

prédio e dos seus apartamentos como, por exemplo, a quantidade de quartos, quantidade de 

banheiros, área privativa presente em cada apartamento e a área comum presente em cada 

prédio. Algumas destas características podem ser vistas na Tabela 1. 

Tabela 1.Características dos apartamentos 

Bloco 
Quantidade de 
Aptos. 

Área privativa 
por Apto. 

Área comum por 
apto. 

Área privativa 
total 

Área privativa 
comum total 

A 225,00 47,92 8,41 10.782,00 1.892,25 

B 210,00 57,15 9,02 12.001,50 1.894,20 

C 324,00 68,10 12,44 22.064,40 4.030,56 

D 162,00 76,95 12,83 12.465,90 2.078,46 

Total 921,00 - - 57.313,80 9.895,47 

Fonte: Elaboração Própria, com base em Condomínio Henrique Silva Araújo (1981) 



4.2 Aspectos Técnicos 

Em relação ao consumo de energia elétrica do conjunto, a partir dos insumos 

provenientes das entrevista, foi possível realizar classificações a partir da finalidade que cada 

consumo cumpre, considerando os principais aspectos do cotidiano do Condomínio: consumo 

administrativo, comercial, iluminação pública, externo, complementar e predial. Assim, as 

diferentes formas de consumo foram segredadas conforme responsabilidade, sendo 

identificadas quais são de intrínsecas do condomínio e, portanto, compõem o escopo da 

migração a ser avaliada neste estudo. 

Apesar de terem sido identificadas informações sobre a gestão, não foram 

disponibilizadas informações sobre consumo e demanda. Com o auxílio de referências da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2022), foi possível realizar a estimativa de consumo 

residencial presentes na Tabela 2 - Assim, estimou-se que o consumo do condomínio geral seja 

de aproximadamente 2.368,27 kWh/mês, enquanto o consumo Predial Geral seja de 19.565,82 

kWh/mês, com variações entre os blocos, devido a diferença na quantidade de prédios de cada 

tipo. 

Tabela 2 - Consumo médio estimado mensal 

Bloco

Valor Médio da 
Fatura  

(nov.21) 

Consumo 
Estimado  

(kWh/mês) 

Número de 
Prédios 

Consumo por 
Bloco (kWh/mês) 

A R$ 99,00 130,25 15 1.953,82 

B R$ 99,00 130,25 14 1.823,56 

C R$ 2.000,00 2.631,41 4 10.525,62 

D R$ 2.000,00 2.631,41 2 5.262,81 

Total - - 35 19.565,82 

Fonte: Elaboração Própria, com base em CEMIG (2021) 

Com o auxílio da ND 5.1 (CEMIG-D, 2017), fez-se a estimativa da demanda individual 

de cada um dos 4 tipos de apartamento existentes no objeto de estudo. Esta análise se fez 

importante para que a concessionária local possa realizar possíveis readequações ou 

substituições dos medidores de energia já existentes. Sendo assim, obteve-se os valores de 

demanda de aproximadamente 8,45kVA, 13,45kVA, 13,71kVA e 18,46kVA para os 

apartamentos dos blocos A, B, C e D, respectivamente. De maneira similar, estimou-se também 



as demandas não residenciais. A Erro! Fonte de referência não encontrada., presente no 

Apêndice B, expõe o modelo criado para tais estimativas.  

Para a estimativa de demanda residencial total de cada prédio, elaborou-se um modelo, 

com base na ND 5.2 (CEMIG-D, 2017), que leva em consideração um Fator de Segurança – 

FS, um Fator Multiplicador de Área Útil – FMAU e um Fator Multiplicador de Número de 

Apartamentos – FMNA. Estimou-se as demandas de 23,56kVA, 27,62kVA, 124,11kVA e 

139,128 kVA para os prédios dos blocos A, B, C e D, respectivamente. Tais valores, se 

multiplicados pela quantidade de prédios de seus respectivos blocos e somados uns aos outros, 

revelam a demanda residencial total de 1.514,79kVA. 

Sendo assim, com as estimativas das demandas de energia elétrica presente no 

condomínio estudado em mãos, obteve-se os seguintes resultados sintetizados na Tabela 3, em 

que o valor de demanda residencial DR apenas ao uso de todos os apartamentos.  

Tabela 3. Resultados das estimativas de demandas 

Demandas Valor (KVA) Valor (kW) 

Residencial [DR] 
1.514,79 1.393,61 

Predial Geral (Comum) [DRC] 
85,07 78,26 

Condomínio [DC] 
3,52 3,24 

Total = [DR]+[DRC]+[DC] 
1.603,38 1.475,11 

Fonte: Elaboração Própria 

Desta forma, com a demanda total estimada de aproximadamente 1.603,38 kVa, o 

conjunto habitacional como um todo atende ao requisito de demanda mínima para participação 

do ACL. 

4.3 Aderência aos Requisitos do ACL 

Ao avaliar a demanda dos prédios de forma segregada, observou-se que os prédios não 

atendem os requisitos relacionados à demanda. Para cumprimento deste requisito foram 

avaliadas duas principais alternativas: A) comunhão de cargas: comunhão do consumo dos 

prédios através dos procedimentos de comunhão possíveis – comunhão de fato (locais 

adjacentes) ou comunhão de direito (edifícios de mesmo CNPJ raiz); b) única unidade 



consumidora: união das cargas através de intervenção física nos prédios, de forma a unir os 

consumidores em um único ponto de consumo. 

Em ambos os cenários é necessária a adequação do grupo de tensão, através da 

instalação de transformadores e ou subestações, para modificá-lo para o Grupo A e da 

adequação dos medidores de energia para o Sistema de Medição e Faturamento – SMF, 

componente essencial que permite a coleta diária dos dados de medição de geração e consumo 

pelo Sistema de Coleta de Dados de Energia (SCDE) da CCEE, que efetivamente viabilizam o 

comércio de energia entre os entes. 

Vale ressaltar, que não existe um requisito de tensão de atendimento mínima para o 

consumidor livre. A razão de uma necessidade de mudança de grupo de tensão se dá por 

exigência da concessionária local devido à alta demanda energética. 

Uma alternativa para readequação é a unificar todas as demandas existentes no 

condomínio em um único polo. Através da unificação das cargas, o requisito de demanda 

mínima é atendido, uma vez que a demanda estimada do conjunto supera 1.600 kVA, o que 

representa 1472kW, considerando um fator de potência de 0,92 (valor mínimo estabelecido pela 

CEMIG). 

A partir das duas possibilidades, foram realizadas pesquisas de mercado com empresas 

especialistas no processo de migração, para avaliar, nas práticas existentes, quais seriam as 

implicações em cada ponto. De acordo com as empresas, o cenário de comunhão de cargas, 

apesar de válido, torna-se praticamente inviável ao considerar a quantidade de prédios 

existentes dentro do condomínio e, consequentemente, o alto número de transformadores que 

deveriam ser aplicados. Nesse sentido, a visão de mercado foi de que o valor de intervenção 

seria tão relevante quanto transformá-lo em uma única unidade consumidora, e ainda haveria 

as limitações associados à cada consumidor ser um consumidor especial, ao invés de livre. 

Ainda, foi possível notar que a gestão da energia agregaria complexidade ao condomínio, pois 

deveriam ser realizadas contratações separadas para cada polo de consumo, ou seja, para cada 

conjunto de prédios dentro da mesma comunhão. 

Diante da coleta do ponto de vista dos especialistas, o presente trabalho considerou 

como única modalidade para a readequação a alternativa de transformá-lo em uma única 



unidade consumidora, através da instalação da subestação que atenda no mínimo demanda de 

1.603,38kVA (demanda total do condomínio). 

Além das questões associadas à forma de como a carga do condomínio será tratada, para 

ambos os cenários de readequação, torna-se necessária a instalação do Sistema de Medição para 

Faturamento – SMF. Esse sistema é utilizado para permitir a coleta diária de seus dados de 

medição de geração e consumo pelo Sistema de Coleta de Dados de Energia (SCDE) da CCEE. 

No primeiro cenário, de comunhão de carga, há a necessidade de um equipamento por polo de 

comunhão, enquanto, no segundo, há a necessidade da instalação de apenas um junto à 

subestação. 

A responsabilidade técnica dos procedimentos de adequação é de responsabilidade da 

distribuidora de energia local (CEMIG), que será o agente de medição responsável pela 

adequação do SMF junto à CCEE. 

4.4 Projeções de Custo 

Para elaboração da análise financeira, foi construído modelo matemático na ferramenta 

Microsoft Excel, com o objetivo de viabilizar a projeção dos investimentos, tarifas e custos 

associados, em um período de 20 anos para, enfim, ser possível avaliar a viabilidade deste 

processo utilizando os indicadores financeiros. Em seguida, foram identificadas as tarifas 

aplicáveis ao consumidor, seja no cenário ACR ou ACL.  

A estrutura de custos da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) é similar em 

ambos os cenários, representando o valor a ser pago para utilizar o sistema da distribuidora 

local, que fará a distribuição de energia ao condomínio. Esse valor, no entanto, é diferente ao 

considerar o grupo de tensão e a modalidade tarifária dos consumidores, que modifica o valor 

a ser pago pelo consumo e ou demanda. Atualmente, o condomínio é classificado como 

“Subgrupo B1 - Residencial” e, na ocasião de migrá-lo ao ACL, ele seria modificado para o 

Subgrupo A (alta tensão). Neste subgrupo, existem duas modalidades tarifárias, identificadas 

como “verde” e “azul”, que modificam os valores aplicáveis (ANEEL, RESOLUÇÃO 

HOMOLOGATÓRIA Nº 2.877, DE 25 DE MAIO DE 2021). Importa-se dizer, ainda, que não 

foram disponibilizadas informações sobre horário de consumo – ponta ou fora de ponta – sendo 

considerada a proporção das horas do dia: 12,5% ponta e 87,5% fora de ponta.  



Além da TUSD, observa-se que o valor da tarifa de energia é diferente entre ambos os 

cenários: o ambiente regulado considera o preço regulado e as bandeiras tarifárias, enquanto o 

valor do ACL refere-se ao valor negociado entre consumidor e fornecedor. Para identificação 

do valor médio a ser considerado no ACR, foi realizada análise histórica das bandeiras 

consideradas em Minas Gerais e aplicada ao valor base observado durante a elaboração deste 

estudo, que resultou em valor médio de R$ 0,6438/kWh. Ao desconsiderar o valor da TUSD – 

já incluso neste valor – o valor médio é de R$2,990/kWh. 

A identificação dos custos associados ao ACL foi realizada de duas formas: a primeira, 

através da coleta do valor médio dos valores de curto prazo divulgados pela CCEE, o Preço 

Médio das Diferenças (PLD) para 2021 [11] e, o segundo, através de pesquisa de mercado com 

empresa de gestão contratual no ACL em Minas Gerais. A média do PLD resultou em tarifa 

média de R$0,2963/kWh e, a média de mercado, resultou em valor 15% inferior, ou seja, 

R$0,2519/kWh. 

Por fim, os investimentos e custos associados às readequações necessárias para a 

migração do condomínio ao ACL – ou seja, a construção da subestação – também foram 

identificados pela pesquisa de mercado, que os especialistas indicaram valores médios para 

intervenções de porte e características similares, expostas na Tabela 4. 

Tabela 4 - Readequações para Única Unidade Consumidora 

Parâmetro Quantidade Valor Observação/Descritivo 

Prazo para adequações físicas - 6 meses 
Estimativa para instalação da subestação e 
instalação do SMF no equipamento 

Projeto, Instalação e 
Adequações para Subestação 

1 R$ 850.000,00 Valor referente a instalação da subestação 

Aquisições SMF 1 R$ 20.000,00 
Valor referente a aquisição e instalação do SMF na 
subestação 

Gestão Contratual 1 
R$ 
2.820,00/mês 

Contratação de um profissional para gestão dos 
contratos do ACL 

Manutenção 1 R$ 1.750/mês 
Premissa de manutenção de equipamentos 
eletrônicos (0,5% a.m.) 

Fonte: Elaboração Própria, por meio de Pesquisa de Mercado realizada em dezembro de 2021 

 



Assim, com base nos parâmetros e variações possíveis – cenários de consumo, 

modalidade tarifária e afins, foram construídos cenários que seriam avaliados frente ao cenário 

“base”, relativo ao ACR. 

Tabela 5 - Resumo dos Investimentos, Custos e Tarifas Aplicáveis 

Parâmetros 
Cenário  
Base 

Cenário  
01 

Cenário  
02 

Cenário  
03 

Ambiente Regulado Livre Livre Livre 

Tarifa de Energia 
(R$/kWh) 

0,2990 
0,2963 

(PLD médio) 
0,2542 

(PLD médio) 

0,2542 
(Tarifa Mercado) 

Modalidade Tarifária B1 A4 Azul A4 Verde A4 Azul 

TUSD Consumo 
(R$/kWh) 

0,3447 0,2217 0,2217 0,2217 

TUSD Demanda 
(R$/kW) 

- 18,6150 14,8600 18,6150 

Investimento 
(R$) 

- 870.000,00 870.000,00 870.000,00 

Prazo investimento 
(meses) 

- 6 6 6 

Custo com gestão e 
manutenção (R$/mês) 

- 6.170,00 6.170,00 6.170,00 

Fonte: Elaboração Própria, por meio de Pesquisa de Mercado realizada em dezembro de 2021 

Os cenários em que são previstas a migração possuem investimento significativo no ano 

1, relacionados à aquisição e instalação da referida subestação. Até a execução da intervenção, 

os custos aplicáveis à energia são idênticos ao ACR e, após conclusão, inicia-se aplicação dos 

valores conforme cenários (Tabela 5).  

Ainda que seja um indicativo de viabilidade, as projeções do fluxo de caixa devem ser 

avaliadas frente a indicadores financeiros pré-determinados, para que seja possível aferir se de 

fato é um projeto viável. 

4.5 Análise das projeções 

Para análise e comparação dos cenários, foram utilizados dois indicadores financeiros, 

em conjunto: o Valor Presente Líquido (VPL) e o Payback Descontado. Ambos os indicadores 

buscam avaliar a viabilidade do processo na data atual, considerando taxa de oportunidade a 

ser capturada pelo montante, denominada Taxa Interna de Retorno (TIR). Neste contexto, a 



taxa utilizada foi o retorno médio do tesouro direto brasileiro de dezembro de 2021 (10,31%) 

[12], que consiste em uma taxa conservadora de retorno, sendo acessível para os cidadãos. 

A análise dos valores a valor presente mostra que apenas o cenário 04 (modalidade 

tarifária azul, com PLD de mercado) demonstra viabilidade financeira, uma vez que a curva se 

torna “menos negativa” ao longo dos anos, até que efetivamente cruza a linha do ACR, 

indicando que, a partir deste momento, o projeto tornou-se viável (Erro! Fonte de referência 

não encontrada.). O prazo para este fenômeno é indicado pelo cálculo do Payback descontado, 

que resultou 14,75 anos para o referido cenário. Ao avaliar os fluxos durante os 20 anos 

projetados, o projeto retorna benefício estimado, ou seja, redução nos custos relativos ao 

consumo de energia elétrica, de R$ 1,2 milhões de reais (valores reais, descontando a inflação) 

ou R$ 85 mil a valor presente. 

Uma vez que a viabilidade do processo fora atingida apenas no cenário em que houve o 

desconto sobre o valor do PLD, também foi realizada análise de sensibilidade em busca de 

entender qual o desconto “mínimo” para que o projeto, dadas as considerações e premissas, 

fosse viável. 

Observa-se que a migração, na modalidade tarifária azul, torna-se viável apenas quando 

aplicada à descontos superiores à 14%, ou seja, 86% do PLD. Nota-se, ainda, que a viabilidade 

do processo é bastante sensível ao processo: se fossem aplicadas tarifas 20% superiores ao PLD, 

o projeto corresponderia à 120% do VPL do cenário ACR, ou seja, seria 20% mais oneroso. 

Uma vez que a definição efetiva dessa tarifa é consequência das negociações realizadas entre 

as partes, a análise de sensibilidade torna-se ainda mais relevante, no sentido de identificar a 

partir de qual patamar a migração se tornaria viável. Sendo assim, caso a migração estudada 

efetivamente ocorresse, deveriam ser elencados esforços a fim de garantir que a tarifa aplicada 

seja, pelo menos, inferior à 86% do valor do PLD apresentado.  

 



5 Conclusões 

O presente estudo possibilitou a análise das questões associadas à migração de um 

Condomínio Residencial de Grande Porte, em Belo Horizonte, para o Ambiente de Contratação 

Livre, permitindo maior compreensão sobre quais os procedimentos cabíveis, bem como sobre 

quais os principais pontos a serem considerados nessa avaliação. 

Foram realizadas entrevistas com os administradores, em que foi possível identificar 

como os 921 apartamentos e mais de 3.000 moradores do local se organizam frente as questões 

associadas à energia elétrica, tanto em relação à regularização, gestão e consumo. 

A partir da identificação das características foram avaliados quais os possíveis cenários 

de entrada do Condomínio no ACL, frente aos dois principais requisitos para migração: 

demanda por consumidor e tensão. A partir deles, foram estudados dois principais caminhos: 

Comunhão de Cargas e Unificação do Consumo. Ao considerar as questões legais e técnicas, 

foi possível afunilar a abordagem para apenas a segunda alternativa, em que seriam necessárias 

intervenções físicas no local e a construção de uma subestação no espaço interno do condomínio, 

tornando-o uma única unidade consumidora. 

A partir deste cenário de readequação, foram consultadas quais as variações e 

considerações existentes, como a definição da modalidade tarifária junto à distribuidora de 

energia elétrica. Dentre os cenários avaliados, o cenário que apresentou melhor comportamento 

financeiro considera a modalidade tarifária azul, em que a tarifa associada ao consumo de 

energia é menos relevante do que em outras modalidades, indicando que o consumo é o 

principal direcionador para residências coletivas. Os investimentos realizados neste cenário 

tiveram payback de 14,75 anos, com potencial de economia superior a R$1,2 milhões de reais 

(para 20 anos).  

Ao avaliar os cenários de readequação, foi possível observar que o principal parâmetro 

das análises se refere à tarifa de energia elétrica. Para um mesmo cenário, a variação da tarifa 

de energia tem potencial de alterar significativamente a viabilidade do projeto, tendo sido viável 

apenas quando o valor unitário, por kWh consumido, fosse menor do que 86% do valor 

referencial divulgado pela CCEE – o Preço Líquido das Diferenças (PLD). 

Os valores considerados, sobretudo os valores de investimento, apesar de identificados 

através de consultas com empresas especializadas, não contaram com projetos técnicos e 



detalhamentos específicos. Para análise precisa do custo e comportamento da migração, torna-

se necessário que os interessados busquem projetos com maior nível de detalhe. 

Vale ressaltar, ainda, que parte das informações não foram disponibilizadas, tendo sido 

adotadas uma série de premissas para que o estudo fosse possível. Como proposta de 

continuidade deste trabalho, sugere-se a análise detalhada de um condomínio de grande porte 

que detenha maiores informações sobre seu próprio consumo e de residentes, de forma que seja 

possível projetar com mais assertividade os valores cabíveis. 

Como proposta de continuidade deste trabalho, sugere-se a análise detalhada de outros 

ambientes residenciais, que detenham maiores informações sobre seu próprio consumo e de 

seus residentes, de forma que seja possível projetar com mais assertividade os valores cabíveis.  

Além disso, em novas pesquisas, a análise do processo pode ser realizada sob a 

perspectiva de realizar projetos técnicos, após definidas as readequações, que permitam a 

compreensão precisa dos valores de investimento. Por fim, outra abordagem que pode ser 

utilizada em pesquisas futuras é avaliar os procedimentos frente ao universo de possibilidade – 

e não aplicada a um estudo de caso. Essa perspectiva pode contribuir com a análise abrangente 

dos possíveis caminhos a serem adotados por consumidores que desejam realizar a migração e 

explorar quais seriam as oportunidades em cada um dos casos. 
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