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Brasília, DF, 22 de junho de 2015. 

 

Contribuição da Abraceel à Audiência Pública nº 026/2015 

A Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) apresenta 

contribuição à Audiência Pública nº 026/2015, que visa obter subsídios e informações 

adicionais para o aprimoramento da proposta de Resolução Normativa que revisa a 

Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e a Seção 3.7 do Módulo 3 do 

PRODIST. 

Inicialmente, gostaríamos de parabenizar a Aneel pela abertura da presente 

audiência pública para promover a discussão sobre as formas de atrair investimentos 

em geração distribuída de pequeno porte. 

Nesse sentido, entendemos que o sistema de compensação (netmetering) 

regulamentado pela REN 482/2012 é um incentivo correto para a micro e mini geração 

distribuída localizada no mesmo local de consumo. 

Contudo, cabe destacar que a produção de excedentes de energia pelos micro 

e mini geradores distribuídos também traz benefícios ao sistema elétrico, como a 

redução de perdas, maior confiabilidade e a postergação de investimentos em redes. 

Sendo assim, apresentamos à Aneel uma proposta para regulamentar a 

possibilidade de comercialização da energia excedente gerada pelas unidades de micro 

e minigeração distribuída, inclusive pelos consumidores residenciais. 

O objetivo da proposta é atrair investimentos em micro e mini GD de forma 

sustentável, permitindo o seu desenvolvimento conforme a evolução do mercado, sem 

a criação de novos subsídios. 

 

Venda de excedentes de micro e mini GD no mercado livre 

Conforme destacado pela Aneel na Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL, “os 

empreendimentos de geração de menor porte são excluídos dos leilões regulados e, 

portanto, necessitam de outras modalidades de comercialização da energia para 

viabilizar seu investimento.” 
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Sendo assim, visando a criação de mecanismos de mercado para a atração de 

novos investimentos, propomos que a Aneel edite uma regulamentação, na própria 

REN 482/12 ou em Resolução específica, que permita a todos os consumidores 

(inclusive residenciais) injetar sua produção de energia de micro e minigeração 

distribuída nas redes de distribuição e vender sua geração excedente no Ambiente de 

Contratação Livre (ACL). 

A possibilidade de venda de energia de seria uma opção adicional ao sistema de 

compensação (netmetering) regulamentado pela REN 482/12, de modo que os 

excedentes de energia gerados pelos consumidores possam ser comercializados no 

ACL no mesmo mês em que foram gerados, conforme as Regras e Procedimentos de 

Comercialização. 

 

Nesse contexto, o sistema de netmetering continuaria sendo aplicado à 

unidade consumidora, conforme a regulamentação da Aneel, sendo o consumidor 

faturado apenas pelo seu consumo líquido, mantendo-se os benefícios tarifário e fiscal 

do sistema de compensação. 

 Contudo, em caso de geração acima da carga da unidade consumidora, a 

energia excedente seria vendida no Ambiente de Comercialização Livre (ACL), o que 

ensejaria, naturalmente, o pagamento pelo uso da rede pelo comprador da energia e a 

incidência de tributos sobre a energia comercializada. 
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Modelo Comercial 

A possibilidade de comercialização de excedentes de geração no mercado livre 

seria aplicada a todas as unidades geradoras classificadas como micro e minigeração 

pela Aneel, conforme proposto na AP 026/2015, que estende o conceito para qualquer 

fonte renovável de energia, inclusive cogeração qualificada, com potência até 5 MW (3 

MW para CGHs). 

Além disso, entendemos que também devem ser aplicados os mesmos 

procedimentos simplificados de registro das centrais geradores propostos pela Nota 

Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL, de acordo com a faixa de potência do sistema de 

geração (até 5 kW, de 5 a 75 kW e acima de 75 kW). 

A energia excedente gerada seria contabilizada pela CCEE sob um agente 

Comercializador Varejista, com o qual a unidade geradora também assinaria um 

contrato bilateral para a comercialização da energia excedente gerada durante o mês, 

conforme apresentado na figura a seguir: 

 

Nesse modelo, além de representar os micro e minigeradores na CCEE, 

facilitando a operação comercial, o Comercializador Varejista cumpriria o papel de 

agregar as pequenas quantidades de geração dessas unidades para a construção de 

um portfólio para gerir curva de geração e maximizar a venda dessa energia no 

mercado livre, agregando valor à energia produzida pelos micro e minigeradores.  
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 A exemplo da proposta apresentada pela Aneel na AP 026/2015 para o sistema 

de compensação, entendemos que não deve haver cobrança ao consumidor/gerador 

em relação ao custo de adequação da medição. 

 Assim, os dados de medição poderiam ser enviados à CCEE pela distribuidora 

local (agente de medição) via Unidade Central de Coleta de Medição (UCM), sem a 

necessidade de investimentos adicionais no sistema de medição. Nesse sentido, deve 

ser regulamentado o valor a ser cobrado do consumidor pela distribuidora pelo serviço 

de envio dos dados de medição individualizados, conforme proposto pela Aneel na 

Consulta Pública 016/2013. 

Além disso, havendo a necessidade de reforços no sistema de distribuição, em 

função exclusivamente da conexão da micro ou minigeração distribuída, entendemos 

que deva haver a participação financeira do consumidor/gerador, de modo a evitar a 

transposição de custos aos demais consumidores da área de concessão. 

 Ademais, entendemos que todas as simplificações propostas pela Aneel na AP 

026/2015 também devem ser aplicadas aos micro e minigeradores que comercializam 

seus excedentes de energia, em especial as relativas ao registro, medição e prazos 

para a conexão da unidade geradora de pequeno porte. 

 

Benefícios da Proposta 

A proposta aqui apresentada visa atrair investimentos em fontes renováveis de 

geração distribuída de pequeno porte, ampliando as oportunidades de investimento 

pelas unidades consumidoras ao permitir a comercialização da geração excedente de 

energia. 

O sistema de compensação (netmetering) definido pela REN 482/12 gera 

incentivos para a instalação de micro e minigeração distribuída, porém somente até o 

limite da carga instalada pelas unidades consumidoras. 

Com a regulamentação da venda dos excedentes de produção de energia no 

mercado livre, é possível desenvolver as fontes renováveis de micro e mini GD de 

forma sustentável, via mercado, atraindo novos investimentos privados e pulverizados 

para o setor. 
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Além disso, a proposta permite a expansão da oferta de energia via ACL, 

ampliando a liquidez do mercado livre e permitindo o desenvolvimento de novos 

produtos específicos para viabilizar a inserção desse tipo de geração no mercado. 

A proposta de comercialização apresentada mantém o faturamento sobre o uso 

da rede (Tusd) das unidades adquirirem a energia produzida pelos micro e 

minigeradores, conforme a regulamentação vigente, além de prever que eventuais 

investimentos nas redes terão participação financeira do consumidor/gerador, 

evitando a elevação de custos para os demais consumidores da área de concessão. 

Sob o aspecto fiscal, a proposta apresentada permite manter os benefícios 

tributários já consagrados para o sistema de compensação de energia, que 

permaneceria inalterado. 

Já em relação à energia excedente produzida pelas unidades e comercializada 

no mercado livre, por se tratar de uma venda de energia, haveria a incidência normal 

de tributos federais e estaduais, mantendo a arrecadação pelo Governo Federal e 

Unidades da Federação sobre a comercialização de energia. 

 

Conclusão 

Conforme destacado, o sistema de compensação (netmetering) regulamentado 

pela REN 482/12 gera um ótimo incentivo para os investimentos em micro e mini GD, 

porém somente até o limite da carga instalada pelas unidades consumidoras, uma vez 

que não permite ao consumidor auferir receita com a produção excedente de energia. 

Nesse sentido, a regulamentação da Aneel para permitir a venda de excedentes 

de micro e minigeração distribuída no mercado livre ampliaria as oportunidades para 

investimento nas fontes renováveis de energia de pequeno porte, em especial a 

energia solar fotovoltaica. 

Além disso, a proposta apresentada amplia a oferta de energia para o mercado 

livre e abre oportunidades para o desenvolvimento de novos produtos e a criação de 

empresas especializadas em agregar essas pequenas quantidades de geração e 

comercializá-las no mercado, na forma da comercialização varejista. 
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Cabe destacar que a comercialização da energia solar fotovoltaica no ACL 

começa a se tornar mais atrativa com o realismo tarifário no Ambiente de Contratação 

Regulada (ACR) a partir deste ano e, por se tratar de uma fonte de rápida construção, 

seria possível aumentar a oferta de energia ainda em 2015, de forma distribuída e com 

a atração de investimentos privados para o setor, além da complementaridade da 

geração com o horário da ponta física do sistema. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que a proposta aqui apresentada não 

prevê a criação de nenhum tipo de subsídio adicional ou tarifas do tipo feed-in, que 

podem gerar sinais inadequados ao mercado se forem mal dimensionados. Assim, o 

ritmo de investimentos nessas fontes dependerá das condições de oferta e demanda 

do mercado. 
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