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RESUMO 

 

A pandemia de Covid-19 alterou significativamente o cenário nacional de forma súbita 

durante o início do ano de 2020. Este trabalho busca analisar os impactos dessa 

mudança no contexto do mercado nacional de energia. No campo da geração durante 

o ano de 2020, verificou-se uma redução de 6,2% na oferta de fontes não renováveis 

e um aumento de 2,5% da oferta de fontes renováveis, quando comparadas com suas 

ofertas em 2019, com grande destaque para a oferta de fonte solar. Esta, teve um 

aumento de 187% de sua geração em micro e minigeração distribuída. As medidas 

sanitárias necessárias para a contenção do vírus e a incerteza política e 

socioeconômica causaram uma frustração de expectativas do mercado e consequente 

diminuição do consumo de energia elétrica. As maiores variações de consumo no 

Sistema Interligado Nacional, quando comparadas ao mesmo período em 2019, foram 

observadas nos meses de abril e maio de 2020, que contaram com uma redução de 

12,1% e 10,9%, respectivamente. A diminuição do consumo, aliada à retração 

econômica e ao aumento da inadimplência de seus consumidores, causaram uma 

redução no faturamento das distribuidoras, o que motivou a criação da Conta Covid. 

A conta, que compreende um empréstimo coordenado pelo BNDES junto a 16 

instituições públicas e privadas, foi responsável pelo repasse de R$ 14,8 bilhões às 

distribuidoras afetadas no período. Assim, diluiu-se os futuros reajustes tarifários em 

60 meses e injetou-se liquidez no setor. No mercado livre de energia, a diminuição do 

consumo nacional causou uma queda no Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) 

que, junto à conjuntura histórica, expôs seus consumidores ao mercado de curto 

prazo. Estima-se que as diferenças entre os preços de contrato e o PLD do curto prazo 

causaram um prejuízo de R$ 5 bilhões no mercado livre de energia durante o ano de 

2020. 

 

Palavras-chave: Covid-19. Pandemia. CDE-Covid. Consumo de Energia Elétrica. 

ACR. ACL.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

The Covid-19 pandemic significantly changed the national scenario in a sudden way 

during the beginning of 2020. This current work has the objective to analyze the 

impacts of this change in the light of the national energy market. In the context of the 

generation during 2020, there was a reduction of 6.2% in the supply of non-renewable 

sources and an increase of 2.5% in the supply of renewable sources, when compared 

to its offers in 2019, with great emphasis for the solar source supply. The solar 

generation had an increase of 187% in micro and mini distributed generation. The 

necessary sanitation management to contain the virus and the political and 

socioeconomic uncertainty caused a frustration of market expectations and a 

consequent decrease in electricity consumption. The greatest variations on energy 

consumption in the National Interconnected System, when compared to the same 

period in 2019, were observed in 2020 in the months of April and May, which had a 

reduction of 12.1% and 10.9%, respectively. This decrease, together with the 

economic downturn and the increase in consumer defaults, caused a reduction in 

distributors' billing, which motivated the creation of the Conta Covid. The account, 

which comprises a loan coordinated by BNDES with 16 public and private institutions, 

was responsible for the transfer of R$ 14.8 billion to the affected distributors in the 

period. Thus, future tariff adjustments were diluted in 60 months and the sector had 

more liquidity. In the free energy market, the decrease in national energy consumption 

caused a drop in the Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), which, together with 

the historical situation, exposed its consumers to the short-term market. It is estimated 

that the differences between contract prices and the short-term PLD caused a loss of 

R$ 5 billion in the free energy market during the year 2020. 

 

Keywords: Covid-19. Pandemic. CDE-Covid. Electric Energy Consumption. ACR. 

ACL. 
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1. Introdução 

Neste trabalho, busca-se examinar a variação considerável do consumo de 

energia elétrica durante a pandemia de Covid-19 no ano de 2020 e início de 2021, 

bem como avaliar seus efeitos no mercado de energia nacional. Esta variação pode 

alterar significativamente o funcionamento do setor elétrico, pois, de modo a atender 

o consumo nacional, também se altera as projeções de carga e sua efetiva geração 

posterior. 

A geração nacional conta com diversos tipos de fontes não renováveis, como 

as de fonte derivadas de petróleo e gás natural, e renováveis, como as de fonte 

hidroelétrica, eólica, solar e de biomassa. Essas fontes também podem sofrer com o 

contexto desfavorável, alterando a sua oferta de acordo com a disponibilidade física e 

interesse econômico. 

Assim, apresenta-se inicialmente os cenários de consumo, carga e geração 

durante o ano de 2020, de modo a observar como estes se comportaram durante 

períodos críticos da pandemia. Do lado da geração, houve uma expansão da oferta e 

da geração de energia por meio de fontes renováveis, enquanto houve uma redução, 

de modo geral, da oferta e geração por meio de fontes não renováveis. 

Analisando o panorama socioeconômico, verifica-se uma retração econômica 

e consequente redução de consumo que, de forma súbita, acarretou numa diminuição 

da projeção de carga nacional para o ano de 2020.  

Este contexto de diminuição de consumo, aliada ao aumento de inadimplência 

do período apresenta um grande impacto financeiro no faturamento das distribuidoras. 

Gera-se, assim, um deslocamento de caixa entre o impacto direto sofrido pelas 

concessionárias e seu efetivo repasse no reajuste tarifário.  

No mercado livre de energia, visualiza-se um grande déficit durante o ano de 

2020 para os seus consumidores, devido ao descolamento do preço do mercado de 

curto prazo e os preços originais dos contratos bilaterais firmados entre seus agentes.  
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2. Setor Elétrico Brasileiro 

 Conforme Viana (2018), a história do Setor Elétrico Brasileiro pode ser dividida 

em 3 períodos: um interesse inicial local em investimento privado (de 1879 a 1934); 

um forte processo de estatização (de 1934 a 1995); e, por fim, um período de 

abordagem mista (de 1995 até os dias atuais).  

 Neste último período, uma mudança ocorreu através da reforma institucional 

do setor promovida a partir do Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro 

entre 1996 e 1998, visando atingir os objetivos de assegurar a oferta de energia 

elétrica, estimular o investimento privado no setor, reduzir os riscos de investimento e 

criar um mercado competitivo na geração e comercialização de energia elétrica (GT 

CCEE, 2019). 

Assim, a energia elétrica é entendida como estratégica e de interesse nacional, 

podendo ser negociada num ambiente de participação mista, com empresas estatais 

e privadas atuando de forma concorrencial (Viana, 2018). 

O modelo atual do Setor Elétrico Brasileiro se deu em 2004, legalmente 

estabelecido por meio da Lei nº 10.848/2004 e do Decreto nº 5.163/2004. 

Consolidando assim os dois ambientes de comercialização, o Ambiente de 

Contratação Regulado (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL) – que serão 

detalhados mais à frente no trabalho.   

  

2.1. Sistema Interligado Nacional (SIN) 

O sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema 

hidro-termo-eólico de grande porte com predominância de usinas hidrelétricas, 

composto por quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte 

(ONS, 2021a). É importante observar que essa classificação difere da divisão 

geográfica. Esta divisão entre subsistemas também busca aproximar mercados com 

características em comum, também podendo ser denominadas de submercados. 

Estes podem ser visualizados na Figura 1: 
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Figura 1 - Divisão nacional dos submercados de energia 

 

Fonte: Mercado Livre de Energia  (2021) 

O Sistema Interligado Nacional e seu horizonte de expansão até 2024 pode ser 

observado na Figura 2: 

Figura 2 - Sistema Interligado Nacional (horizonte até 2024) 

 

Fonte: ONS (2021) 
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A divisão em diferentes subsistemas é de grande importância para os limites 

de intercâmbio de energia entre as regiões, uma vez que permite a obtenção de 

ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias. 

A integração dos recursos de geração e transmissão permite o atendimento ao 

mercado com maior segurança (ONS, 2021a). 

A interligação quase total do sistema elétrico brasileiro através do SIN, torna 

possível a criação de um mercado nacional de energia elétrica. Para tanto, faz-se 

necessário a existência de uma figura que realize a contabilização desses montantes 

e assegure o lastro energético por meio da rastreabilidade de contratos até a fonte 

que injetou essa energia no SIN. Esta atribuição compete à Câmara de 

Comercialização de Energia (CCEE) que será detalhada mais à frente no trabalho. 

 

2.2. Operadores do Sistema 

 Para uma análise mais profunda da comercialização de energia elétrica no 

Brasil, é importante compreender a estrutura institucional do Setor Elétrico Brasileiro, 

conforme apresentado na Figura 3: 

Figura 3 - Estrutura Institucional do Setor Elétrico Brasileiro 

 

Fonte: Moreira, 2016  
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 A primeira divisão compreende os órgãos responsáveis pela manutenção das 

políticas do Setor Elétrico. Seguem as principais atribuições dentro desta estrutura: 

• Congresso Nacional: representação do poder legislativo, responsável pela 

formulação e aprovação de leis. 

• Presidente da República: o presidente da República propõe leis para avaliação 

do Congresso Nacional e pode emitir decretos que direcionem leis já aprovadas 

pelo Congresso. 

• Conselho Nacional de Política Energética (CNPE): o Conselho é um órgão 

responsável por assessorar o presidente da República, desenhando as 

diretrizes de energia, promovendo a harmonia deste com outros interesses do 

país. 

• Empresa de Pesquisa Energética (EPE): presta serviços para o planejamento 

do MME e do CMSE, realizando estudos e pesquisas para os planos de 

expansão dos setores elétricos e aproveitamento das fontes energéticas 

disponíveis. 

• Ministério de Minas e Energia (MME): propõe diretrizes e implementa políticas 

nacionais que incentivem o desenvolvimento do mercado. Possui diferentes 

secretarias de atuação desde a coordenação para o desenvolvimento 

sustentável do setor mineral, até para a elaboração de instrumentos do 

planejamento energético brasileiro, tal como o Plano Nacional de Energia e o 

Balanço Energético Nacional. 

• Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE): avalia a segurança e 

continuidade do abastecimento de energia elétrica do país. 

 Na segunda divisão temos a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

responsável pela regulação e fiscalização de todos os órgãos do mercado (geração, 

transmissão, distribuição e comercialização) de energia elétrica. Também implementa 

as políticas e diretrizes do governo federal e estabelece os procedimentos de 

regulação tarifária. 

Na última divisão temos a composição do mercado de energia elétrica 

brasileiro, caracterizado por apresentar dois operadores, o ONS (Operador Nacional 

do Sistema) e a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia). 
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O ONS é a instituição responsável por operar, supervisionar e controlar a 

geração de energia elétrica no Sistema Integrado Nacional (SIN) e por administrar a 

rede básica de transmissão no Brasil (CCEE, 2021a). Suas responsabilidades 

técnicas de operação envolvem a programação e despacho de usinas geradoras, 

visando a otimização do sistema e garantindo o suprimento de energia com o mínimo 

custo operativo.  

A CCEE detém atribuições contratuais do mercado de energia, realiza a 

contabilização e balanço entre os montantes de energia vendidos ou adquiridos pelos 

consumidores, bem como a apuração do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) 

do mercado de Curto Prazo (Martins, 2019; Moreira, 2016). 

  Por fim, temos o mercado de energia dividido em geração, transmissão, 

distribuição e comercialização. Este último surge com a criação dos diferentes 

ambientes de contratação, possibilitando que contratos de energia fossem realizados 

diretamente com o consumidor no ambiente de contratação livre, sem intermédio da 

distribuição e transmissão. 

  

2.3. Despacho as Usinas Geradoras 

 Como definido no tópico anterior, a programação e despacho de usinas 

geradoras fica à cargo do ONS. O despacho de uma usina é a sua entrada em 

operação e o objetivo da programação dos despachos é minimizar o custo total da 

operação que corresponde à soma dos custos imediatos e futuros calculados a partir 

de modelos computacionais. Estabelece-se, também, a quantidade de energia a ser 

produzida por cada usina no SIN a cada semana (Moreira, 2016). 

 Ao analisar o despacho das usinas geradoras, é importante também considerar 

a composição da capacidade instalada nacional, visto que cada tipo de fonte possui 

um custo de geração e diferente comportamento em reação aos efeitos climáticos. 

 A política brasileira de descontos aplicados nas tarifas de distribuição e 

transmissão para energias provenientes de fontes renováveis alcançou seu objetivo, 

do ponto de vista de obrigações internacionais (conforme metas do Acordo de Paris) 

e de aumento da participação de energias limpas na matriz energética (Borges e 
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Salles, 2020). No entanto, dos 174,7 GW da capacidade instalada do SIN, a maior 

parte ainda pertence às usinas hidrelétricas ou térmicas, conforme a Figura 4. 

Figura 4 - Capacidade instalada de geração energia elétrica no Brasil por fonte 

 

Fonte: Balanço Energético Nacional , 2021 

Importante citar que, dentre os 23,4% da capacidade instalada de usinas 

térmicas, 8,8% pertencem à geração por meio de biomassa (fonte renovável). 

Desta forma, os modelos computacionais responsáveis pelo cálculo de custos 

futuros e imediatos - NEWAVE, DECOMP e–DESSEM (RIGONI, 2018) - consideram 

diversos insumos que afetam a geração de energia na matriz elétrica brasileira, tanto 

os de natureza hidrelétrica, como a projeção de hidrologia e níveis de reservatórios; 

quanto os de natureza termelétrica, como custo do combustível. 

Por meio desses modelos, o ONS determina o Custo Marginal de Operação 

(CMO), que é o custo de geração do próximo MW demandado pelo SIN. Busca-se a 

solução ótima de equilíbrio entre o benefício presente do uso da água e o benefício 

futuro de seu armazenamento. Utilizando do mesmo recurso e filosofia de solução 

ótima, a CCEE define o PLD por submercados e patamar de carga.  

 

2.4. Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) 

O Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) também é apurado e 

disponibilizado pela CCEE e utiliza como base o CMO. Para isto, alteram-se 

premissas de restrições operativas internas que não impactam na capacidade de 

intercâmbio de energia entre submercados. Ou seja, é considerado um cenário de 

disponibilidade igualitária entre todos os pontos de um mesmo submercado, de forma 

que a energia comercializada seja tratada como igualmente disponível. No entanto, 

devido às restrições de transmissão entre submercados, são considerados os limites 

de intercâmbio (CCEE, 2021b). 
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Quando os reservatórios estão cheios e as previsões são de vazão alta, 

resultado da oportunidade de se utilizar a água dos reservatórios para produção de 

energia elétrica, o PLD tende a ter um valor mais baixo, visto que a geração por meio 

de usinas hidrelétricas é mais barata. Por outro lado, quando o cenário é de pouca 

oferta, o PLD tende a ter um valor mais alto (ANEEL, 2019).  

Para garantir a segurança e suprimento do sistema, em situações de pouca 

oferta hídrica e baixo nível de reservatórios, a ONS realiza o despacho de usinas 

termelétricas. Estas, costumam ter o custo de geração mais elevado que, aliada a uma 

baixa perspectiva de níveis de chuva, tendem a projetar o PLD a níveis mais elevados. 

Diferentemente do CMO, o PLD é limitado a valores mínimos e máximos, 

definidos pela ANEEL. Essa adoção de limites é necessária para evitar que o PLD 

chegue a valores muito altos ou baixos e, assim, comprometa a eficiência do mercado 

de curto prazo (Martins, 2019). 

Desde janeiro de 2021, o PLD passou de uma definição semanal para a horária. 

Após o término de cada mês, a CCEE utiliza estes valores definidos e calcula o PLD 

médio do mês em questão. Além disso, ela também realiza o processo de 

contabilização de energia dos agentes do mercado (seja livre ou cativo) apurando as 

diferenças entre o montante de energia contratado e o montante efetivamente 

consumido. Essa diferença, seja positiva ou negativa, é valorada ao PLD médio 

daquele mês no mercado de curto prazo. 

O denominado mercado de curto prazo refere-se às operações ocorridas 

durante o faturamento dos consumidores nos primeiros dias úteis de cada mês, 

referentes ao consumo do mês anterior. Desta forma, realiza-se um balanço 

energético dos montantes de modo a garantir que toda energia esteja lastreada em 

um contrato. 

Segundo Forti (2020), a definição horária do PLD busca aproximar a 

precificação da operação real do sistema, podendo gerar menos encargos aos 

consumidores. O autor também alerta para as novas estratégias de contratação que 

a nova definição pode trazer. 

Resultados parciais, como o do 1º balanço trimestral da CCEE, apontaram 

reduções significativas nos preços médios do PLD de 2021 - principalmente no 
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submercado Sul - quando comparados aos preços médios do mesmo período de 

2020. A queda refletiu uma situação mais favorável de afluências no Sul, o que pode 

mostrar uma maior assertividade da nova definição. Por fim, o balanço conclui que o 

PLD horário tem garantido mais segurança na contabilização e liquidação do mercado 

de curto prazo (CCEE, 2021c).   
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3. Ambientes de Contratação de Energia 

 Os agentes participantes do mercado de energia no Brasil estão divididos em 

duas esferas de comercialização: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o 

Ambiente de Contratação Livre (ACL). 

 Para uma divisão conceitual mais clara dos dois ambientes, deve-se separar o 

mundo contratual do mundo físico. A distribuição de energia elétrica é um monopólio 

natural, no qual o consumidor não consegue optar por qual distribuidora deseja 

receber a energia elétrica propriamente dita, sendo este agente o responsável pela 

estrutura física do sistema. A diferenciação dos dois ambientes, da perspectiva do 

consumidor, ocorre no mundo contratual. Na prática, a energia contratada será, de 

qualquer modo, injetada no SIN por um agente gerador, porém, não necessariamente 

pelo mesmo fornecedor contratual da distribuidora local. 

 

3.1. Ambiente de Contratação Regulada 

 No ACR, a contratação é realizada por meio de leilões de energia promovidos 

pela CCEE, sob delegação da ANEEL. De modo a garantir o suprimento da totalidade 

de seus consumidores cativos, as distribuidoras devem, por regra, declarar ao MME 

a quantidade de energia que desejam contratar. O leilão então é realizado de modo 

que toda a demanda seja atendida no menor preço possível (vence o leilão quem 

oferece a energia pelo menor preço) (Moreira, 2016). 

 Os principais tipos de leilão são os de energia existente, criado para contratar 

energia gerada por usinas que já estão em operação, e os de energia nova, que 

possuem a finalidade de atender ao aumento de carga das distribuidoras. As 

comercializadoras podem participar apenas dos leilões de energia existente. Nesta 

categoria, o leilão é realizado no ano anterior ao início do suprimento (A-1). Já no 

leilão de energia nova, vende-se a energia de usinas que ainda serão construídas e 

entrarão em operação comercial em dois períodos possíveis, num horizonte de até 3 

anos (A-3) ou de até 5 anos (A-5). 

 Este regime de regulação permite que os custos relativos à energia sejam 

totalmente repassados pelas distribuidoras aos seus consumidores por meio das 
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Tarifas de Energia (TE), de modo que não haja lucro, por parte da distribuidora, no 

custo da energia repassada. Desta forma, o ACR oferece maior praticidade ao 

consumidor, atendendo a consumidores residenciais, de serviço e indústrias de menor 

porte.  

 

3.2. Ambiente de Contratação Livre 

Neste ambiente, o consumidor realiza a denúncia do seu Contrato de Compra 

de Energia Regulada (CCER) com a distribuidora – permanecendo ainda com um 

Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD). Ou seja, ainda fará o uso da 

estrutura física do sistema, porém, não arcará com os custos relacionados à compra 

da energia da distribuidora. Portanto, necessita-se amparar seu consumo em um novo 

contrato, celebrando acordos bilaterais com outros agentes, sejam geradores ou 

comercializadores. 

O ACL busca, deste modo, assegurar a concorrência e liberdade efetiva de 

mercado, definindo preço, volume, prazo e outras cláusulas que achar necessário (GT 

CCEE, 2019).  

Dentre várias etapas necessárias para o processo de migração do mercado 

cativo para o mercado livre, há a adequação da cabine de medição do consumidor, 

de modo que seja implementado um Sistema de Coleta de Dados de Energia (SCDE). 

Assim, além da distribuidora local possuir dados de medição deste consumidor para 

a cobrança das parcelas relativas ao uso físico do sistema, a CCEE também será 

capaz de coletá-los. Com estes dados, a CCEE realiza mensalmente a apuração entre 

os montantes consumidos e vendidos de todos os agentes do mercado, além de 

repassar possíveis débitos ou créditos de eventos financeiros relativos à operação do 

sistema. 
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4. Composição de Tarifas 

Os Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET) têm caráter normativo e 

consolidam a regulamentação acerca dos processos tarifários (ANEEL, 2020). São 

elaborados e disponibilizados pela ANEEL, com uma divisão em diferentes módulos 

e submódulos, detalhando toda a composição das tarifas das concessionárias e 

permissionárias de distribuição de energia elétrica. 

Cada distribuidora possui uma data de aniversário, quando ocorre o Reajuste 

Tarifário Anual. Desta forma, todos os anos as tarifas são reajustadas e seguem 

vigentes até a data do próximo reajuste. No exato mês de aniversário, os valores 

aplicados são proporcionais à quantidade de dias de cada vigência. 

Além disso, num período de aproximadamente 4 anos, na data de aniversário 

da distribuidora, deve ocorrer a Revisão Tarifária Periódica (ao invés do Reajuste 

Tarifário Anual). Este processo é mais complexo e envolve a revisão de todas as 

tarifas aplicadas, reavaliando a composição da base de ativos elétricos (estrutura 

física) da distribuidora. 

Para este estudo, é necessário compreender duas componentes importantes 

da estrutura tarifária, as tarifas de utilização física do sistema - a Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição (TUSD) ou Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) 

- e a Tarifa de Energia (TE). De modo semelhante ao explicado no início do capítulo 

3, a divisão conceitual entre mundo físico e mundo contratual pode auxiliar na 

compreensão da aplicação dessas tarifas. 

 

4.1. Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) 

A TUSD é aplicada por utilização do sistema de distribuição, ou seja, todos os 

consumidores (livres e cativos) estão sujeitos à sua incidência – salvo exceções 

regulamentadas pela ANEEL. Conforme pode ser observado na Figura 5, a TUSD é 

composta por diversos componentes tarifários. 
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Figura 5 - Funções de Custos e Componentes Tarifários da TUSD 

 
Fonte: PRORET Submódulo 7.1  - modificado 

Sua estrutura entre três grandes categorias permite uma maior compreensão 

de sua aplicação: transporte, perdas e encargos.  

A categoria transporte compreende uma parcela de Fio A, formada por custos 

regulatórios pelo uso de ativos de propriedade de terceiros, e uma parcela de Fio B, 

formada por custos regulatórios pelo uso de ativos de propriedade da própria 

distribuidora (ANEEL, 2020a).  

A divisão entre duas parcelas A e B é importante pois parte da filosofia inicial 

para composição do processo tarifário de todas as distribuidoras. A parcela A 

compreende custos que a distribuidora não possui ação e devem apenas ser 

repassados ao consumidor. A parcela B compreende custos que dependem dos ativos 

elétricos (estrutura física) da própria distribuidora. 

Conforme o Instituto Acende Brasil (2020), apenas 18% do valor da tarifa de 

fornecimento cobrada dos consumidores corresponde à parcela B, enquanto os 82% 

restantes são compostos pela parcela A. 

A categoria perdas recupera custos regulatórios com perdas técnicas do 

sistema da distribuidora, perdas não técnicas, perdas na Rede Básica devido às 

perdas regulatórias da distribuidora e receitas irrecuperáveis – parcela esperada em 

função da inadimplência por parte de consumidores (ANEEL, 2020a). 
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Por fim, a categoria encargos recupera custos associados à diversos 

programas institucionais e contribuições para a operação do sistema. A Quota da 

Conta de Desenvolvimento Energético Conta COVID (CDE COVID) terá uma parcela 

de aplicação nesta componente e será detalhada mais à frente no trabalho. 

 

4.2. Tarifa de Energia (TE) 

A Tarifa de Energia (TE) está associada à contratação de energia por parte da 

distribuidora e pode também ser dividida em componentes tarifários menores, 

conforme a Figura 6. 

Figura 6 - Funções de custos e componentes tarifários da TE 

 
Fonte: PRORET Submódulo 7 - modificado 

 A parcela de energia recupera os custos pela compra de energia elétrica para 

revenda ao consumidor, incluindo a compra nos leilões no ACR, a quota de Itaipu, 

geração própria, aquisição do atual agente supridor e a compra de geração distribuída. 

A de transporte recupera os custos de transmissão relacionados ao transporte e à 

Rede Básica de Itaipu. A de perdas recupera os custos com perdas na Rede Básica 

ao mercado de referência de energia (ANEEL, 2020a). 

 Por fim, a componente de encargos recupera também custos associados a 

programas de desenvolvimento e operação do sistema, porém relacionados ao uso e 

armazenamento do recurso hídrico disponível. Da mesma forma, há uma parcela da 

CDE Covid na composição da TE. 
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 Os consumidores de energia que realizam a migração para o mercado livre de 

energia não pagam mais a TE (além de não pagarem adicional de bandeira tarifária), 

uma vez que o CCER com a distribuidora foi denunciado e sua energia deverá estar 

lastreada em um contrato do Ambiente de Contratação Livre. Há uma particularidade 

com o pagamento da componente CDE Covid da TE para consumidores do mercado 

livre e que será detalhada mais à frente no trabalho. 

No entanto, ainda há o pagamento de encargos para a CCEE como o Encargo 

de Serviço do Sistema (ESS), o Encargo por Segurança Energética (ESE) e o Encargo 

de Energia de Reserva (EER), quando necessário. Além de uma pequena contribuição 

associativa à CCEE, visto que é uma sociedade civil sem fins lucrativos.  
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5. A Pandemia de COVID-19  

Classificada como pandemia em março de 2020, pela Organização Mundial da 

Saúde, a Covid-19 – doença causada pelo vírus SARS-CoV2 – trouxe diversos efeitos 

sobre o cotidiano do mundo todo. Diferentemente de outros surtos causados por vírus 

e bactérias em outros momentos da história, a Covid-19 traz consigo a 

experimentação humana em medidas de isolamento a nível mundial durante um 

período tecnologicamente globalizado. Isto é, há suporte a criação de novas rotinas 

que permitam a continuidade de parte da sociedade ainda que sob um regime 

diferente e, por muitas vezes, remoto. 

Conforme Schuchmann (2020), por meio da curva de contágio, pode-se 

analisar a evolução inicial da epidemia e planejar ações de controle e combate. A 

curva varia de acordo com as medidas tomadas ainda no início dos casos, conforme 

podemos ver na Figura 7: 

Figura 7 - Variação da curva epidêmica 

 

Fonte: Schuchmann (2020) 
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1. disponível em:<https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/> . Acesso em 3 nov. 2021. 

 Com o isolamento social, espera-se o achatamento da curva e que, assim, a 

transmissão seja controlada e o sistema de saúde seja capaz de atender os infectados 

(Schuchmann, 2020).  

 Para o enfretamento do vírus no Brasil, em 6 de fevereiro de 2020 entra em 

vigor a lei Nº 13.979 (DOU, 2020) que dispõe medidas que poderão ser adotadas 

objetivando a proteção da coletividade. Amparadas pelas recomendações da 

Organização Mundial da Saúde, as movimentações do governo federal e dos estados 

no início da pandemia indicavam a necessidade de reforçar o isolamento. 

 Houve uma reação às medidas de proteção e o Brasil atingiu o seu ápice 

(62,2%) no índice de isolamento social em 22 de março de 2020, conforme Figura 8: 

Figura 8 - Índice de isolamento social brasileiro 

 

Fonte: Inloco¹  

Como é possível ver na Figura 8, não houve sustentação de um alto índice de 

isolamento social brasileiro por muito tempo. No entanto, a crise sanitária alterou o 

panorama social e cultural de uma maneira sem precedentes na história humana no 

período pós-guerras. 

No campo econômico, conforme o relatório de inflação de março de 2020 do 

Banco Central do Brasil (2020a), até a metade de março, os principais indicadores 

econômicos ainda não refletiam efeitos significantes da pandemia. Apesar disto, 

houve uma rápida alteração das expectativas de crescimento logo nas primeiras 

semanas daquele mesmo mês.  

Ao analisar a série histórica do Índice de Confiança do Empresário Industrial 

(ICEI) na Figura 9, é possível visualizar a queda do nível de confiança da indústria no 

período.
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Figura 9 - Série histórica do Índice de Confiança do Empresário Industrial 

 

Fonte: Portal da Indústria (2021) –  modificado 

O relatório de inflação de junho de 2020 do BCB (2020b) aponta que houve 

uma retração econômica significativa do país em março, atingindo o seu menor 

patamar em abril. A retração econômica pode ser observada na Figura 10 com o 

comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) durante o ano de 2020. 

Figura 10 - PIB a Preços de Mercado - Valores correntes (milhões de reais) 

 

Fonte: IBGE (2022)  

Assim, verifica-se forte retração econômica durante o segundo trimestre de 

2020, com sinais de recuperação apenas no terceiro trimestre do ano. 
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2. disponível em: <https:/ /public.tableau.com/app/profile/ccee.informa.es.ao.mercado >. Acesso em 5 

mar. 2021. 

3. o setor energético inclui o consumo relativo aos consumos primários, de transformação e 

secundários antes da entrega de energia ao consumidor fina l.  

5.1. Consumo de Energia Elétrica durante a pandemia de Covid-19 

Neste novo contexto social e econômico, observa-se um forte impacto no 

consumo de energia elétrica no SIN. Como pode ser observado na Figura 11, em que 

se compara o consumo de energia elétrica, em ambos os ambientes de contratação, 

de 2019 e 2020. Há uma diminuição já a partir de janeiro, antes mesmo do ápice 

histórico do índice de isolamento social: 

Figura 11 - Consumo no SIN 

 

Fonte: Informações ao mercado CCEE² - modificado 

Porém, observa-se um descolamento maior entre as curvas de consumo de 

cada ano nos meses de abril e maio. O que corrobora a retração econômica do 

período. 

No resultado consolidado do ano de 2020, conforme aponta o Balanço 

Energético Nacional 2021 (EPE, 2021), é possível observar uma redução no consumo 

de setores comercial, público e energético³. No entanto, há um aumento no consumo 

residencial e uma variação positiva considerável nos setores agropecuário e de 

transportes, conforme Figura 12.  
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Figura 12 - Variação do consumo total durante o ano de 2020 em relação a 2019 

 

Fonte: Balanço Energético Nacional, 2021  

É interessante apontar, como afirma o BEN 2021, que apesar da oscilação 

positiva no setor de transportes, o indicador parte de uma base ainda muito baixa de 

consumo (0,4% da demanda elétrica nacional), conforme pode ser visto na Figura 13, 

que traz a participação setorial no consumo de energia elétrica. 

Figura 13 - Participação Setorial no consumo de eletricidade 

 

Fonte: Balanço Energético Nacional, 2021 

Verifica-se que os setores industrial, residencial e comercial representam cerca 

de 79,8% do consumo nacional. Por fim, o aumento do consumo residencial possui 

grande influência da aplicação de políticas de distanciamento social e home office 

adotado por vários segmentos da economia. 
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5.2. Visão do gerador durante a pandemia de Covid-19 

Do ponto de vista da geração, pode-se analisar as previsões e revisões de 

carga da ONS para o ano de 2020 e comparar com a sua posterior carga verificada. 

Estes documentos estão disponibilizados no acervo digital da ONS (ONS, 2021b). 

 Visualiza-se na Tabela 1 a comparação da carga prevista no SIN para 2019 na 

2ª Revisão Quadrimestral referente ao planejamento anual para o horizonte de 2019 

a 2023 e a carga efetivamente verificada no período. 

Tabela 1 – Carga de energia por submercado/subsistema em 2018 e 2019 

 

Fonte: Nota Técnica EPE-DEA 001/2020-rev1 –  ONS 02/2020-rev1 

 Nota-se um crescimento da carga em todos os subsistemas em 2019, quando 

comparada a 2018. Com relação aos desvios, nota-se que a carga verificada, de modo 

geral, foi um pouco menor do que a prevista na 2ª Revisão Quadrimestral. 

 Com base no comportamento da carga em 2019, o documento de previsão de 

carga para o planejamento anual do horizonte de 2020 a 2024, do início do ano de 

2020, apontava uma expectativa otimista de desempenho da economia e consequente 

aumento de carga. 

 No entanto, observa-se na Figura 14 o gráfico de carga mensal diária em MW 

médio verificada pelo ONS em comparação ao índice de isolamento social.
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4. Dados da revisão extraordinária disponíveis em: 

<http://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Previs%C3%B5es%20de%20energia%2

0(2020-2024)%20(valores%20mensais).pdf>. Acesso em 06 de nov. de 2021.  

Figura 14 - Carga Mensal Diária (MWm) x Índice de Isolamento Social de 07/03/2020 a 13/05/2020 

 

Fonte: ONS - Workshop ONS/EPE/CCEE –  15/05/2020 

 Assim, consta-se uma queda considerável na carga visualizada pelo operador 

nacional por volta do dia 20 de março de 2020, corroborando o cenário de frustração 

de expectativas e mudança do panorama social nacional. 

 O monitoramento da mudança do comportamento da carga visualizada pelo 

operador nacional e do consumo verificado pela CCEE foi responsável pela 

solicitação, em caráter excepcional, de uma Revisão Extraordinária das previsões de 

carga (entre as revisões quadrimestrais do ano) para o Planejamento Anual da 

Operação Energética da ONS – carta enviada à ANEEL no dia 8 de maio de 2020 

(ONS, CCEE e EPE, 2020). 

 A alteração das expectativas pode ser visualizada na Tabela 2, comparando a 

Previsão de carga para 2020 no Planejamento Anual da Operação Energética 2020-

2024 com a sua posterior Revisão Extraordinária: 

Tabela 2 - Previsão 2020 e Revisão Extraordinária 2020-2024 

Período Unid. Norte Nordeste 
Sudeste/      

Centro-Oeste 
Sul SIN 

VERIFICADO 2019 [A] MWmédio 5.571 11.019 39.677 11.709 67.976 

PREVISÃO 2020 [B] MWmédio 6.079 11.574 41.060 12.112 70.825 

Crescimento [B/A] % 9,1% 5,0% 3,5% 3,4% 4,2% 

Rev.Extraordinária [C] MWmédio 5.488 10.789 38.136 11.453 65.866 

DESVIO [C] - [B] MWmédio -591 -785 -2.924 -659 -4.959 

DESVIO [C] / [B] % -9,7% -6,8% -7,1% -5,4% -7,0% 

  Fonte: Elaborada pelo autor ⁴
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5. Dados de projeção disponíveis no Acervo Digital da ONS (ONS, 2021b) e carga verifi cada disponível  

em: < http://www.ons.org.br/Paginas/resultados -da-operacao/historico-da-operacao/carga_energia.aspx>.  

Acesso em 06 de nov. de 2021.  

 Verifica-se que havia uma expectativa de crescimento da carga de 2020 em 

comparação a 2019. Após a Revisão Extraordinária, nota-se um desvio relevante em 

todos os subsistemas, chegando a uma queda de 7% em todo o SIN. 

 A distribuição da carga verificada ao longo dos meses e as projeções realizadas 

para o ano de 2020 podem ser visualizadas na Figura 15. 

Figura 15 -  Previsões de Carga e Carga Verificada em 2020 

 

𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟5 

 É possível observar uma grande divergência entre a projeção inicial da carga 

de 2020 no planejamento anual e a carga verificada do início do ano até meados de 

setembro.  

Já a primeira revisão quadrimestral, publicada no final de março de 2020, se 

aproxima da carga de janeiro a março pois utiliza resultados parciais de carga do 

período. Verifica-se que ela diverge nos demais meses, superestimando a carga de 

abril a agosto. 

Nota-se, então, uma perspectiva mais pessimista do comportamento da carga 

na revisão extraordinária, publicada em abril, e na posterior segunda revisão 

quadrimestral, publicada em novembro, aproximando muito mais a projeção da carga 

de abril a agosto. 
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6. Índice de isolamento soci al no estado de São Paulo disponível em: 

<https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/ >. Acesso em 09 de janeiro de 2022.  

No entanto, nota-se um aumento significativo da carga a partir de setembro. 

Revertendo as expectativas mais recentes de cargas baixas para o final do ano e se 

aproximando muito mais de uma normalidade apontada no planejamento anual. 

Para efeito de comparação, observa-se na Figura 16 o comportamento da 

carga verificada em 2020 e o Índice de Isolamento Social médio mensal no estado de 

São Paulo durante o ano. Verifica-se uma diminuição do isolamento durante o período 

de aumento da carga. 

Figura 16 - Carga verificada em 2020 e Índice de Isolamento Social no estado de São Paulo 

  

Fonte: Elaborado pelo autor ⁶ 

 Na Tabela 3 pode-se visualizar a carga verificada em 2020 e as previsões de 

carga de 2021, presentes na Segunda Revisão Quadrimestral do Planejamento de 

2021 a 2025. 

Tabela 3 - Carga de 2020 e previsões de carga de 2021 

  

Fonte: Nota Técnica EPE-DEA-SEE-012/2021
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7. Dados de carga verificada disponíveis em: <  http://www.ons.org.br/Paginas/resultados -da-

operacao/historico-da-operacao/carga_energia.aspx>. Acesso em 24 de dez.  de 2021.  

 

 Assim, verifica-se um crescimento da carga quando comparada a 2020 e um 

desvio positivo da segunda revisão de carga, quando comparada a primeira revisão 

da carga anual. 

 Desta forma, no contexto da pandemia de Covid-19 e do mercado de energia 

elétrica, nota-se uma certa normalidade da carga durante o ano de 2021 e, portanto, 

este trabalho explora com maior detalhe os resultados de 2020.  

Pode-se observar este comportamento na Figura 17, quando se compara as 

cargas verificadas em cada ano desde 2018 e os dados parciais de carga verificada 

durante o ano de 2021. 

Figura 17 - Comparativo de cargas verificadas em cada ano 

 

𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟7 

 Portanto, o comportamento da carga durante os últimos anos apresentou maior 

divergência, em comparação aos seus valores históricos, durante os primeiros meses 

da mudança de panorama social e econômico, de março a agosto de 2020, promovida 

pela pandemia da Covid-19. Ainda que a questão sanitária não tenha sido resolvida, 

os maiores reflexos em termos de carga e consumo nacional estão presentes durante 

este período apontado. 
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8. Lixívia negra é um resíduo líquido proveniente do digestor após o cozimento d a madeira  

5.3. Geração durante a pandemia de Covid-19 

A Oferta Interna de Energia (OIE), energia necessária para movimentar a 

economia do país, também sofreu variações durante o ano de 2020. Na Figura 18 é 

possível visualizar a Oferta Interna de Energia de 2020 e 2019 em Mtep 

(Megatonelada Equivalente de Petróleo) e sua variação percentual. 

Figura 18 - Oferta Interna de Energia 2019-2020 

 
Fonte: Relatório Síntese –  Balanço Energético Nacional 2021  

 Em termos de volume, nota-se uma redução considerável no montante de 

oferta de petróleo e derivados e de gás natural. Em termos percentuais, verifica-se 

uma redução ainda maior da oferta de Urânio e carvão mineral. Assim, a Oferta Interna 

de Energia de fontes não renováveis sofreu uma redução de 6,2% em comparação a 

2019. 

 Em compensação, ainda que tenha havido uma pequena redução da oferta 

hidráulica, a oferta de fontes renováveis aumentou 2,5% durante o período. Na Figura 

19 pode-se observar com maior detalhe a categoria de “Lixívia⁸ e outras renováveis”: 

Figura 19 - Oferta Interna de Energia - Outras renováveis 

 

Nota (1): Inclui casca de arroz, capim-elefante e óleos vegetais  

Nota (2):  Índice de Razão de Concentração: CR3 é a representatividade das 3 maiores fontes  

Fonte: Relatório Síntese –  Balanço Energético Nacional 2021
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 Verifica-se que há uma representatividade de 88,9% das três maiores fontes 

(Lixívia, Biodiesel e Eólica), o que mostra uma grande oferta para fontes eólicas e de 

biomassa.  

Nota-se, também, um aumento da OIE para todos os tipos de fontes 

   o á    ,  om  x  ção        go    “Ou     B om     ” – chegando a 8,6% de 

aumento para o biodiesel e 15,7% para o biogás. A maior variação fica por conta da 

oferta de geração solar, com aumento de 61,5% em comparação a 2019. A 

representatividade da geração solar ainda é baixa quando comparada a outros tipos 

de geração. No entanto, observa-se o maior aumento de oferta quando comparada a 

qualquer outro tipo de fonte (renovável ou não renovável). 

 Ao analisar a variação da geração de energia elétrica em 2020 por tipo de fonte, 

quando comparada a 2019, nota-se um comportamento semelhante. Esta mudança 

pode ser visualizada na Figura 20. 

Figura 20 - Geração elétrica em 2020 e 2019 por tipo de fonte 

 

Fonte: Relatório Síntese –  Balanço Energético Nacional 2021  

 De mesmo modo, constata-se uma redução, de forma geral, na geração elétrica 

proveniente de fontes não renováveis. Com exceção apenas da geração de fontes 

derivadas do petróleo que, ainda que tenha tido a menor redução absoluta de oferta, 

teve um aumento de geração quando comparada a 2019. 

 Observa-se um aumento das gerações eólica, biomassa e solar fotovoltaica, 

acompanhando o aumento de sua Oferta Interna de Energia. O destaque, mais uma 

vez, é a energia solar que teve um aumento de geração de 61,5%. No entanto, cabe 

ressaltar que os números da Figura 20 incluem a geração distribuída no SIN.  
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A Micro e Minigeração Distribuída (MMGD) teve uma expansão significativa 

durante o ano de 2020. Sua distribuição por tipo de fonte pode ser observada na 

Figura 21. 

Figura 21 - Composição da Micro e Minigeração Distribuída do Brasil em 2020 

 

Fonte: Relatório Síntese –  Balanço Energético Nacional 2021  

 A representação da geração solar é bastante expressiva na composição da 

MMGD brasileira, configurando 90,4% da geração total. Vale citar que este número 

contou com grande expansão durante o ano, como visualiza-se na Figura 22: 

Figura 22 - Geração Total da MMGD brasileira em 2020 

 

Fonte: Relatório Síntese –  Balanço Energético Nacional 2021  

Desta forma, conclui-se que houve um aumento de 136,7% da Micro e 

Minigeração Distribuída durante o ano de 2020, o que representa uma geração total 

de 2.226 GWh em 2019 para 5.269 GWh em 2020. Dentre as MMGDs a geração 

fotovoltaica apresentou um aumento de 187%, quase triplicando a geração de 2019. 

Este comportamento das variações de Oferta Interna de Energia e de geração 

elétrica nacional mostra um menor impacto da conjuntura da pandemia do Covid-19 
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em 2020 para as fontes renováveis, com grande destaque para a geração solar 

fotovoltaica. 

Ainda que a expansão da geração distribuída contribua de forma positiva para 

a segurança e robustez do sistema - com participação de 0,84% de toda geração do 

ano de 2020 - fornecendo uma alternativa mais limpa e descentralizada, há ainda uma 

preocupação do seu impacto na organização e funcionamento do setor de distribuição 

de energia elétrica no país.  

Guimarães (2020) alerta para o desgaste financeiro dos sistemas de 

distribuição com a expansão da geração distribuída. Neste trabalho, o autor cita o 

descasamento entre a redução do custo da distribuidora atrelada à diminuição do 

consumo de energia (repassada pela TE), com a expansão da geração distribuída, e 

os custos de atendimento físico do sistema (repassada pela TUSD) que não diminuem 

na mesma proporção da redução de demanda energética. 

Deste modo, com a regulação vigente, projeta-se um aumento das tarifas pelo 

uso do sistema de distribuição causada pela expansão da geração distribuída, o que 

aumentaria o custo unitário de todos os consumidores. 

A discussão, portanto, deve ser pautada na implementação de um cenário 

regulatório que permita o crescimento da GD, minimizando assim seu impacto aos 

demais integrantes do setor elétrico (Guimarães, 2020). 
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9. Sobrecontratação de energia , neste caso,  refere-se à contratação de energia realizada pelas 

distribuidoras de forma excedente à demanda energética de seus consumidores. Será maior detalhado no 

capítulo 6.1.1.  

6. Impactos da pandemia do COVID-19 no mercado de energia 

A frustração na expectativa de consumo de energia elétrica no país alterou 

significativamente o funcionamento do mercado de energia durante o ano de 2020. 

No curto prazo, os consumidores livres podem perceber diretamente os efeitos da 

mudança brusca do cenário, com reflexo direto no PLD e nos preços de contratação 

de curto a longo prazo, enquanto os consumidores cativos notam os resultados 

apenas após os reajustes tarifários das concessionárias de energia elétrica. 

No entanto, há um efeito significativo imediato para as distribuidoras e 

permissionárias, visto que há uma alteração expressiva na expectativa de faturamento 

mensal. 

 

6.1. Impactos no Mercado Cativo 

Para diluir o reajuste nas tarifas de energia das concessionárias e 

permissionárias de distribuição e injetar liquidez no setor, por meio do Decreto nº 

10.350 (DOU, 2021a), autoriza-se a criação da Conta-Covid pela CCEE. A conta 

compreende um empréstimo conjunto no valor de R$ 15,3 bilhões obtido junto a 16 

instituições públicas e privadas, coordenadas pelo BNDES. A Resolução Normativa 

Nº 885 (DOU, 2021b) estabelece os critérios e procedimentos para a aplicação da 

operação. Assim, regulamenta-se a captação de recursos para as distribuidoras que 

serão pagos pelos consumidores num prazo de 60 meses. Caso não houvesse a 

medida, todas as despesas seriam incluídas integralmente nas faturas de energia nos 

próximos reajustes, sendo pagas no prazo de 12 meses (ANEEL, 2020b). 

Desta forma, prevê-se cobrir déficits relativos a diferentes itens do setor elétrico 

impactados pela pandemia, tais como a sobrecontratação⁹ das distribuidoras de 

energia elétrica, a alta remuneração de políticas públicas do setor, repasses de novas 

instalações de transmissão e a alta do dólar – que impacta no preço da energia gerada 

em Itaipu (ANEEL, 2020b). 

Em 12 de janeiro de 2021 foi realizado o último repasse da Conta COVID para 

as distribuidoras. Ao todo, a CCEE repassou um valor de R$ 14,8 bilhões para as 
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empresas participantes da medida (CCEE, 2021d). Na Tabela 4 é possível verificar as 

empresas e o montante total recebido por cada uma. 

Tabela 4 – Empresas participantes e montantes repassados 

Empresa Recebido (R$ MM) Empresa Recebido (R$ MM) Empresa Recebido (R$ MM) 

CEMIG-D 1.404,17  CPFL PIRATININGA 249,06  SULGIPE 11,93  

ENEL SP 1.389,23  CEMAR 245,22  CRELUZ 7,98  

LIGHT 1.326,04  RGE 241,42  ENF 6,96  

COPEL-D 869,52  CEEE-D 228,30  IENERGIA 6,89  

CPFL PAULISTA 830,18  EDP ES 219,42  ELETROCAR 6,25  

ENEL RJ 799,49  CEPISA 199,44  CERILUZ 5,76  

ELEKTRO 614,29  ESS 97,40  CHESP 5,58  

CELESC 583,21  COSERN 95,48  CEGERO 4,79  

ENEL GO 530,36  EPB 86,99  COCEL 3,74  

CELPA 524,22  ELETROACRE 66,32  HIDROPAN 3,67  

COELBA 499,61  CPFL STA CRUZ 61,25  CERGAL 3,01  

CELPE 454,72  RORAIMA ENERGIA 60,30  DEMEI 2,98  

ENEL CE 452,94  EMG 49,95  UHENPAL 2,66  

EMT 377,98  em 46,99  CERCI 2,41  

CEB 367,74  ETO 36,56  CERES 2,37  

EDP SP 354,29  COOPERA 24,48  CEDRI 1,44  

CEAL 324,63  ELFSM 21,91  CERAL Anitápolis 1,08  

AMAZONAS 315,49  DMED 17,36  EFLUL 0,87  

SEM 296,27  CERTREL 16,50  MUXENERGIA 0,77  

CERON 280,80  EBO 13,16  CERAL ARARUAME 0,60  

Fonte: CCEE (2021) - modificado 

No momento da redação deste trabalho, ainda está em definição a nova versão 

do submódulo 2.9 do PRORET que regulamenta o Decreto nº 10.350/2020 e, em 

razão da pandemia, estabelece os critérios e procedimentos para a análise de pleitos 

de revisão tarifária extraordinária e para a aplicação da metodologia de cálculo de 

sobrecontratação involuntária. No entanto, os subsídios que aprimoram a elaboração 

desta estão disponíveis por meio das fases da Consulta Pública 035/2020. Utilizou-se 

os documentos disponibilizados na terceira fase da consulta. Estes resultados foram 

aprovados pela Diretoria da ANEEL no dia 23 de novembro de 2021.  

Por meio da Tabela 5 é possível verificar a distribuição dos montantes 

repassados às distribuidoras e a participação de cada item que compõem o valor final. 
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Tabela 5 - Proporção dos recursos antecipados por ativo regulatório 

 

Fonte: RELATÓRIO DE AIR Nº 2/2021-SRM/ANEEL. 

Como já discutido no tópico 4.1, a maior parte da composição das tarifas das 

distribuidoras corresponde à parcela A – custos não gerenciáveis que são apenas 

repassados para os consumidores. Portanto, há um sério comprometimento do 

equilíbrio financeiro das distribuidoras pois grande parte de seus custos são fixos e, 

neste contexto, não reduzem na mesma proporção da demanda (Instituto Acende 

Brasil, 2020). 

A Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da parcela A (CVA) 

refere-se a uma conta para o registro das variações ocorridas entre períodos de 

reajustes tarifários. Ou seja, os saldos em constituição da CVA são referentes aos 

componentes financeiros que ainda não foram repassados às tarifas dos 

consumidores. Verifica-se que essa parcela é responsável por 39,65% do valor total 

repassado na Conta Covid. 

O saldo não amortizado da CVA refere-se ao saldo reconhecido pela ANEEL 

em processo tarifário anterior e incorporada na tarifa atual, mas que ainda não foi 

totalmente recuperada pela distribuidora até a data da operação da conta Covid 

(Instituto Acende Brasil, 2020). 

 Por fim, das parcelas de maior impacto na composição dos recursos 

disponibilizados pela conta, temos o repasse de R$ 3.058,60 milhões referentes aos 

efeitos financeiros da sobrecontratação. 
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6.1.1. Sobrecontratação de Energia das Distribuidoras de Energia 

Como já abordado no tópico 3.1, o portifólio contratual das distribuidoras é 

abastecido por meio de leilões regulados, promovidos pela CCEE, visando atender a 

totalidade de demanda energética de seus consumidores. 

Por meio do acervo CCEE, é possível obter o relatório de resultado consolidado 

de leilões (CCEE, 2021e). Com isto, consta-se que 64,79% de toda a energia 

contratada pelas distribuidoras para suprimento de seus consumidores em 2020, 

originou-se de leilões regulados ocorridos ao menos com 10 anos de antecedência ao 

suprimento, como é possível observar na Tabela 6: 

Tabela 6 - Suprimento de 2020 e ano do leilão de origem 

Ano do leilão GW médios Contratados % do Total 

2005 3,284 8,87% 

2006 2,786 7,52% 

2007 5,355 14,46% 

2008 6,151 16,61% 

2009 0,764 2,06% 

2010 5,654 15,27% 

2011 2,556 6,90% 

2012 0,302 0,82% 

2013 3,298 8,91% 

2014 3,673 9,92% 

2015 2,297 6,20% 

2016 0,095 0,26% 

2017 0,423 1,14% 

2018 0,363 0,98% 

2019 0,029 0,08% 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 Ou seja, o portifólio contratual das distribuidoras de energia é em boa parte 

composto com grande antecipação. Conforme Viana (2018), entende-se que o 

resultado dos leilões, no contexto de expansão da geração, é positivo. Dado que a 

estrutura de leilões de longo prazo permite a atenuação dos riscos de investimento 

com contratos a serem oferecidos como financiamento.  

 Excluindo os Leilões de Energia Existente, é possível visualizar na Tabela 7 a 

representação dos montantes contratados divididos pelo tipo de geração: Central 

Geradora Hidrelétrica (CGH); Pequena Central Hidroelétrica (PCH); Usina de Energia 

Eólica (UEE); Usina de Energia Solar (UES); Usina Hidroelétrica (UHE); Usina 

Termoelétrica (UTE). 
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Tabela 7 - Suprimento de 2020 por tipo de energia negociada 

Ano leilão CGH PCH UEE UES UHE UTE 

2005 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 2,70% 6,29% 

2006 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 4,17% 3,28% 

2007 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 6,26% 8,40% 

2008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,15% 12,83% 

2009 0,00% 0,00% 2,08% 0,00% 0,00% 0,03% 

2010 0,00% 0,30% 2,48% 0,00% 12,30% 0,53% 

2011 0,00% 0,00% 3,55% 0,00% 0,80% 2,71% 

2012 0,00% 0,00% 0,42% 0,00% 0,42% 0,00% 

2013 0,00% 0,54% 5,52% 0,00% 1,79% 1,27% 

2014 0,00% 0,07% 2,80% 0,56% 0,36% 6,36% 

2015 0,00% 0,35% 1,46% 1,32% 0,30% 2,92% 

2016 0,02% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total Geral 0,02% 1,94% 18,31% 1,87% 33,25% 44,61% 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 Ainda que 35,21% da energia leiloada tenha origem de fontes hidrelétricas, 

nota-se forte interesse na expansão de usinas eólicas e solares, que hoje representam 

11,7% da capacidade nacional instalada. 

 Este panorama de expansão fica mais evidente quando se analisa os 

investimentos realizados, separados por tipo de fonte, nos últimos 10 anos (de 2011 

a 2021), de origem de Leilões de Energia Nova (LEN), como podemos observar na 

Figura 23: 

Figura 23 - Investimento nos últimos 10 anos por tipo de fonte 

 

Fonte: infoleilão CCEE nº 032 –  35º Leilão de Energia Nova (A5)  
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Apesar da eficácia na segurança do suprimento e na atração de investimentos 

para a expansão da geração, a contratação a longo prazo pode sofrer com conjunturas 

críticas do curto prazo, como é o caso da pandemia de COVID-19.  

O submódulo 4.3 do PRORET define um limite máximo de 5% de 

sobrecontratação das concessionárias de energia elétrica (ANEEL, 2020a). Acima 

deste valor, a distribuidora assume integralmente a sobrecontratação – exceto para 

as distribuidoras recém interligadas nos 3 anos consecutivos à sua interligação. 

Para o cálculo dos efeitos efetivamente ocorridos na sobrecontratação 

involuntária em razão da variação da carga decorrente dos efeitos da pandemia da 

COVID-19, define-se no Relatório de Análise de Impacto Regulatório nº 8/2020-SRM 

a metodologia a ser utilizada (ANEEL, 2020c). 

Desta forma, para a identificação de um cenário hipotético de carga de 2020 

sem a situação da COVID-19, para os agentes que informaram a previsão de carga 

para 2020 na declaração de necessidade para os Leilões A-1 de 2019, utiliza-se como 

base para a carga prevista para o ano de 2019. Para os demais, utiliza-se a carga 

encaminhada para o estudo Simples/EPE em agosto de 2019. 

Para evitar uma dupla consideração no cálculo, deve-se haver um tratamento 

dos dados considerando o efeito das migrações de consumidores cativos para o 

mercado livre. Posteriormente neste trabalho será detalhado a aplicação da CDE-

COVID para estes casos. Por fim, define-se também que o período para a aferição da 

queda de carga compreende de 20 de março a 31 de dezembro de 2020.  

 Ainda que no momento da redação deste trabalho não se tenha o valor 

efetivamente mensurado do impacto da sobrecontratação que deverá ser resguardado 

pelo repasse dos R$ 3.058 milhões, a CCEE estimou que a sobrecontratação do país 

em 2020 deve ficar entre 16% e 20% (Altieri, 2020). Valores bem acima do limite de 

5%. 

 

6.1.2. Inadimplência com as Distribuidoras 

A alteração do cenário social e econômico durante a pandemia da COVID-19 

repercutiu de forma considerável na rotina do trabalhador brasileiro. Conforme Mattei 
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(2020), o ramo do Comércio é o maior empregador dos trabalhadores brasileiros. 

Quando somado com os diversos setores de serviço, observa-se uma ocupação de 

71% da mão de obra nacional. Como já discutido no tópico 5.1, o setor comercial foi 

o setor que mais reduziu seu consumo em 2020 quando compara-se com o consumo 

de 2019, uma vez que as medidas sanitárias impactam fortemente essa área. 

Além disto, já havia um cenário desfavorável no início de 2020, com uma taxa 

de desemprego acima de 11% e com um grau de formalização de empregos em queda 

desde 2015, inclusive no setor industrial, ocupando cerca de metade dos postos de 

trabalho do país (MATTEI, 2020). 

Neste contexto, nota-se um aumento da inadimplência dos consumidores. 

Conforme relato do diretor-geral da ANEEL, calculou-se um impacto de R$ 2,79 

bilhões no arrecadamento das distribuidoras durante o mês de abril de 2020. O valor 

faturado pelas distribuidoras no período foi de R$ 20,2 bilhões, porém, o valor 

arrecadado foi apenas de R$ 17,5 bilhões (MENDES, 2020). 

Um ponto importante do período foi a suspensão do corte de energia elétrica 

por inadimplência em consumidores de baixa renda e consumidores da tarifa social. 

A medida, que esteve vigente de março a setembro de 2020, contempla 

aproximadamente 12 milhões de famílias (ANEEL, 2020d). 

 

6.1.3. Aplicação da CDE-COVID nas tarifas 

A Conta Covid foi o mecanismo utilizado para realizar o repasse de R$ 14,8 

bilhões às distribuidoras e assim auxiliar na saúde financeira destas concessionárias, 

bem como diluir os reajustes ao longo de 60 meses. O resultado da medida está se 

refletindo, por meio da CDE-Covid, nas faturas de energia elétrica dos consumidores 

a partir do reajuste tarifário anual ocorrido em 2021 de cada distribuidora que 

participou do repasse. 

Como apresentado no tópico 4, há a incidência de uma componente da CDE-

Covid na Tarifa de Energia (TE). Assim, o item entra na composição do valor final da 

TE praticado pela distribuidora ao longo de cada período tarifário. 
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10. Valores de resultados dos processos tarifários disponíveis em:  

<https://www.aneel.gov.br/resultado -dos-processos-tarifarios-de-distribuicao>. Acesso em 18 de dez.  

2021. 

Como a TE é uma tarifa paga apenas por consumidores cativos, entende-se 

que não existe o pagamento desta para os consumidores que realizaram o processo 

de migração para o mercado livre de energia. No entanto, o Decreto nº 10.350 

estabelece que, ainda que não exista o pagamento da TE por agentes livres, para 

consumidores que realizaram a denúncia do CCER com a concessionária a partir do 

dia 8 de abril de 2020 haverá a cobrança da componente CDE Covid sobre a TE nas 

faturas da distribuidora.  

De forma semelhante à Tarifa de Energia, aplica-se uma parcela da CDE na 

composição do valor final da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Como 

a utilização do sistema físico ocorre tanto por consumidores cativos, quanto por 

consumidores livres, a aplicação desta componente ocorrerá para todos os 

consumidores. 

Para uma melhor visualização do cumprimento da Conta, pode-se observar na 

Tabela 8 as tarifas vigentes da Enel São Paulo a partir de seu reajuste, ocorrido em 4 

de julho de 2021, para um consumidor pertencente ao subgrupo A4, modalidade 

verde: 

Tabela 8 - Tarifas ENEL-SP e representação CDE Covid para consumidor A4V 

Descrição Tarifa Unidade 
CDE 

Covid 
Tarifa final 
aplicada 

%Representação 
CDE Covid 

TE Ponta R$/MWh 11,9 438,87 2,71% 

TE Fora Ponta R$/MWh 11,9 273,6 4,35% 

TUSD Demanda R$/kW 0 14,65 0,00% 

TUSD Encargos Ponta R$/MWh 4,33 669,45 0,65% 

TUSD Encargos Fora Ponta R$/MWh 4,33 79,93 5,42% 

Fonte: Elaborado pelo autor10 

 Detalha-se na Tabela 8 a representação da CDE Covid na composição do valor 

final praticado pela distribuidora. Portanto, há uma participação de 7,06% da CDE na 

Tarifa de Energia (TE) e 6,07% na TUSD Encargos aplicada pela Enel São Paulo para 

este caso. 
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11. Histórico do PLD disponível em: <https://www.ccee.org.br/precos/painel -precos>. Acesso em 
18 de dez. de 2021. 

6.2. Impactos no Mercado Livre 

Conforme Moreira (2016), a característica de reação da demanda ao 

movimento de preços do mercado é fundamental para que este opere de forma 

eficiente, uma vez que mercados não funcionam bem se a regulação isola o 

consumidor final das variações de preço no mercado atacadista. 

 No mercado de energia elétrica o movimento de preços adquire um 

comportamento de maior volatilidade quanto mais próximo se está do período de 

suprimento do contrato. Assim, conjunturas do presente afetam diretamente o preço 

do curto prazo (PLD) e sua influência deve diminuir à medida que o suprimento está 

mais distante do presente. 

 Portanto, a variação do consumo de energia elétrica no início da Covid-19 

causada pela mudança brusca do quadro social e econômico deve impactar no 

comportamento do PLD, como é possível observar no histórico de 2020 da Figura 24: 

Figura 24 - Histórico do PLD mensal em 2020 por submercado 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor11 

 Consta-se uma queda significativa dos preços já de janeiro para fevereiro. No 

entanto, houve uma melhora considerável nas expectativas de afluências do período 

(apresentando um melhor cenário de chuvas), conforme InfoPLD da quarta semana 

operativa de fevereiro de 2020 (CCEE, 2021d).
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12. disponível em: <https:/ /public.tableau.com/app/profile/ccee.informa.es.ao.mercado>. Acesso em 5 

mar. 2021. 

Por outro lado, o InfoPLD da quarta semana operativa de março de 2020 já 

apontava como principal fator responsável pela queda do PLD a previsão menor de 

consumo. Nota-se, assim, uma variação negativa considerável na projeção de março 

em todos os submercados, com menor efeito no Sul. 

 Para abril de 2020, mês de maior queda no consumo de energia elétrica em 

2020 em comparação com 2019, atinge-se o valor piso do PLD em todos os 

submercados, em R$ 39,68/MWh. 

 O preço baixo do PLD permanece durante boa parte do ano, mostrando certa 

recuperação apenas em setembro de 2020. Excepcionalmente no mês de novembro 

de 2020 houve uma redução significativa das expectativas de afluências nos 

submercados Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Norte. Assim, nota-se um descolamento 

destes com o PLD praticado no submercado Nordeste. 

É possível visualizar na Figura 25 a variação do consumo de energia elétrica 

especificamente dos consumidores pertencentes ao mercado livre de energia: 

Figura 25 - Consumo no SIN de consumidores do mercado livre 

  

Fonte: Informações ao mercado CCEE12 − modificado 

 Para o faturamento dos agentes pertencentes ao mercado livre de energia é 

necessário a realização de um balanço energético, no qual confronta-se os montantes 

consumidos com os montantes adquiridos por meio de contratos com outros agentes.  

Quando há um cenário de redução significativa de consumo, tem-se então uma 

expectativa de excedente de energia, ou seja, o montante contratado é superior 
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ao montante consumido. Ainda que existam ferramentas contratuais para amenizar o 

impacto desse excedente, estas podem não ser suficientes para cobrir uma variação 

tão brusca no consumo. 

Assim sendo, este montante excedente poderá ser liquidado com a CCEE, 

valorado ao PLD daquele mês ou vendido no mercado de curto prazo ao mesmo PLD 

mais um possível ágio ou deságio, a depender do tipo de energia comercializada e do 

comprador. Entretanto, tem-se um contexto de diminuição coletiva de consumo no 

qual diversos consumidores necessitam realizar a venda deste excedente a um PLD 

baixo quando comparado ao valor da energia no contrato. 

Como os contratos de energia no ACL são firmados de forma bilateral entre os 

participantes, pouca ou nenhuma informação pública se tem dos preços médios 

praticados pelo mercado, para efeito de comparação ao PLD durante o ano de 2020. 

No entanto, é possível utilizar a curva de preços praticada pela CPFL em 2019 

e apresentada por Mitidiero (2019) em uma análise de viabilidade para migração de 

uma empresa ao mercado livre de energia. No caso, o preço anual praticado para uma 

contratação no ano de 2020, durante o ano de 2019, era de R$ 243/MWh. Como os 

contratos de energia no ACL frequentemente incluem a correção da inflação no início 

de cada período de suprimento por meio de um indexador como IPCA ou IGPM, o 

valor que será efetivamente praticado, neste caso, durante o ano de 2020 deverá ser 

um pouco maior. 

Neste cenário, em abril de 2020, este consumidor realizaria a liquidação na 

CCEE a um valor de R$ 39,68/MWh de um montante que foi contratado a valor um 

pouco superior a R$ 243/MWh. Para alguns consumidores que fecharam suas portas 

neste período, como Shoppings Centers, o montante excedente se equipara ao 

montante contratado. O prejuízo se acumula com a permanência de um cenário de 

excedente com PLD baixo. 

De forma geral, consumidores no ambiente livre de contratação traçam 

estratégias de contratação a longo prazo, com certa antecedência ao período de 

suprimento, de modo a evitar a volatilidade do mercado de curto prazo. Dessa 

maneira, considerando as projeções de consumo da empresa, é possível ter certa 

previsibilidade de custos uma vez que os preços de contrato são fixos e devem sofrer 

apenas com reajuste inflacionário. 
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Porém, a conjuntura da pandemia da Covid-19 compeliu o mercado a paradas 

ou reduções bruscas de consumo, promovendo uma subversão de expectativas de 

faturamento das empresas e expondo-as ao mercado de curto prazo. 

O infoMercado Mensal de abril de 2020 aponta que, apesar de uma redução de 

6% da liquidez quando comparado ao mês anterior, o Mercado de Curto Prazo de abril 

contabilizou R$ 492 milhões, correspondentes a 17.250 MW médios, representando 

cerca de 30% do consumo (CCEE, 2021e).  

Ao considerar essa diferença entre os preços de contrato e de mercado, 

Ricardo Lisboa, sócio do grupo Delta Energia, calculou uma queda de 20% no 

faturamento do mercado livre de energia, resultando num prejuízo de R$ 5 bilhões no 

ano (Bezutti, 2020). 
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7. Conclusão 

O setor elétrico brasileiro foi integralmente impactado pela conjuntura histórica 

da pandemia de Covid-19. Os maiores efeitos foram notados com a imediata 

frustração política e socioeconômica durante os primeiros meses da pandemia no 

país, de março a maio de 2020.  

Do lado dos geradores, notou-se um aumento da oferta e geração por meio de 

fontes renováveis, em contraponto à diminuição desses parâmetros com fontes não 

renováveis.  

No mercado cativo, observa-se uma grande repercussão nas distribuidoras de 

energia elétrica com a diminuição de seu faturamento. Devido, entre outros fatores, à 

diminuição do consumo de energia, ao aumento da inadimplência, e à 

sobrecontratação involuntária. O que sustentou a criação de medidas governamentais 

como a elaboração da Conta-Covid e seu posterior repasse por meio da CDE-Covid. 

No mercado livre, em razão da sua característica bilateral de contratos entre 

fornecedores e consumidores, torna-se difícil a determinação dos efeitos de forma 

objetiva. Entretanto, a adoção necessária de medidas sanitárias de seus agentes 

consumidores, a diminuição do consumo e a consequente queda do PLD indicam um 

forte efeito econômico no mercado de curto prazo frente aos preços de contrato de 

cada consumidor. 

De um modo geral, a inexperiência nacional e a adoção de diretrizes claras e 

objetivas com situações críticas como a da pandemia de Covid-19 apontam ter um 

grande papel na composição dos resultados. Isto é, a repentina mudança de cenário, 

aliada à incerteza econômica do país, demonstra a necessidade da adoção de um 

planejamento nacional com maior antecedência. 

Por fim, a expansão da geração distribuída no país evidencia um saldo positivo 

quanto à segurança e a sustentabilidade da matriz energética durante a pandemia de 

Covid-19. Entretanto, a regulamentação deve acompanhar este crescimento de modo 

a não comprometer a saúde financeira das distribuidoras e, assim, não onerar 

progressivamente o consumidor a longo prazo. 
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