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Comprar Energia

L E G I S L
Existem regras para regulamentar quais consumidores de energia elétrica podem deixar de serem cativos 
para se tornarem livres das concessionárias de distribuição e comprarem energia diretamente de outros 
agentes como as PCH's. Essas regras definem o seguinte:

Consumidor Especial é aquele responsável por unidade consumidora de energia elétrica do Grupo "A", 
integrante(s) do mesmo submercado no SIN, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW. A energia demandada 
de deve ser oriunda de empreendimentos que mantenham as características de PCH (potência superior a 
1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW) ou com base em fontes solar, eólica e biomassa, cuja potência 
instalada seja menor ou igual a 30.000 kW. Vide Resolução ANEEL Nº 247, de 21 de dezembro de 2006.

Consumidor Livre é aquele consumidor de energia elétrica que pode escolher sua empresa fornecedora 
(dentre o distribuidor local, o produtor independente, o autoprodutor ou o comercializador), independente da 
fonte e gerenciar suas necessidades, para toda ou parte da carga instalada, da maneira que lhe convier, 
negociando preços, produtos e qualidade dos serviços, desde que atenda às seguintes condições: 
 - demanda de mínimo 3 MW, atendida em qualquer tensão, cuja a ligação foi feita após 08 de julho de 1995, 
 - demanda de mínimo 3 MW, atendida em tensão igual ou superior a 69 kV, cuja a ligação foi feita antes de 08 
de julho de 1995. Vide Resolução ANEEL Nº 264, de 13 de agosto de 1998.

Definitivamente, todos os consumidores do país já deveriam ser livres para optar pela empresa 
fornecedora de energia elétrica, mas continuamos a aguardar o dia em que isso será possível.

A PCH - Performance Centrais Hidrelétricas Ltda. é a empresa do grupo PERFORMANCE criada em 1997 
para atuar no segmento de geração de energia elétrica a partir de fontes alternativas explorando os pequenos 
potenciais hidráulicos e aproveitando os resíduos de biomassa. Contamos com 120 MW em 6 
empreendimentos de PCH’s autorizados pela ANEEL e já realizamos perto de 1.100 MW de levantamento de 
potencial hidráulico por diversos estados do país. 

Trabalhamos com as melhores empresas de engenharia do setor, especializadas em projetos de centrais 
hidrelétricas voltadas para os pequenos aproveitamentos. Temos equipe própria de profissionais habilitados 
para desenvolver todos os trabalhos necessários desde a identificação do potencial até o correspondente 
licenciamento para implantação junto aos órgãos governamentais.

Atualmente, disponibilizamos nossas informações através do site www.pch.com.br com o perfil de nossos 
negócios: Investir em PCH e Comprar Energia. Oferecemos, às empresas interessadas, a possibilidade de 
ingressarem no mercado de energia elétrica investindo conosco em nossos empreendimentos ou de 
adquirirem energia elétrica através de livre negociação conosco em contratos bilaterais de compra e venda.

QUEM PODE COMPRAR ENERGIA ELÉTRICA DE PCH? 

A PERFORMANCE CENTRAIS HIDRELÉTRICAS PODE LHE VENDER ENERGIA DE PCH  


