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São Paulo, 18 de junho de 2015. 

 

 

À 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 

Assunto: CONTRIBUIÇÕES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2015 

Objeto:  Obter subsídios para o aprimoramento da proposta que revisa a Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e a Seção 3.7 do Módulo 3 do 
PRODIST. 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Venho por meio desta correspondência, apresentar contribuições visando o aprimoramento 
dos documentos disponibilizados na Audiência Pública em epígrafe (AP nº 026/2015). 

 

ATO REGULATÓRIO: Minuta de RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº, DE dd DE mês DE 2015 
(documento disponibilizado no âmbito da AP)  

Do Prazo de Utilização dos Créditos de Energia Elétrica Ativa: 

Um dos objetivos almejados com a AP nº 026/2015, instaurada com o objetivo de 
aprimorar a Resolução Normativa nº 482/2012, é aumentar o público alvo de micro e 
minigeradores. 

Um dos estímulos atuais concedidos à geração distribuída consiste na possibilidade de 
utilização dos créditos de energia gerada em até 36 meses. 

Na ocasião da abertura da Audiência Pública ANEEL nº 042/2011, a proposta inicial da 
ANEEL constante na Nota Técnica n° 0025/2011–SRD-SRC-SRG-SCG-SEM-SRE-SPE/ANEEL, de 
20/06/2011, era de utilização dos créditos em até 12 meses. 

Atendendo boa parte das contribuições, o prazo de validade dos créditos de energia foi 
ampliado de 12 para 36 meses (conforme estabelece o inciso VI, do art. 7º da REN 
482/2012), com base na justificativa que a geração seria a partir de fontes intermitentes e 
a disponibilidade poderia ser muito maior em um ano que a média histórica e, dessa 
forma, os créditos seriam utilizados nos anos subsequentes. 
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A seguir, apresento alguns argumentos que na minha compreensão são suficientes para 
motivar a alteração do prazo para utilização dos créditos: 

1. No modelo vigente, toda a demanda (distribuidoras e consumidores livres/especiais) 
deve estar 100% contratada, sendo que todo contrato de energia celebrado deve 
possuir lastro físico de produção. A contratação da demanda das distribuidoras deve 
ser feita mediante leilões por menor preço, com o intuito de assegurar a modicidade 
tarifária. 

O modelo prevê a realização de dois tipos de leilões. O primeiro tipo tem por 
objetivo atender o crescimento previsto do consumo acima da capacidade existente 
de geração. Como o atendimento deste consumo adicional requer, por definição, a 
construção de novas usinas, este leilão é realizado com antecedência de cinco anos 
(A-5) ou três anos (A-3) em relação à data de entrega da energia. Por esta razão, 
este tipo de leilão é conhecido como leilão de “energia nova”. 

O segundo tipo de leilão visa renovar os contratos de atendimento do consumo 
existente. Visto que estes contratos já são, por definição, respaldados por geradores 
existentes, não há necessidade de um prazo maior para sua entrada. Como 
consequência, as licitações são realizadas com menor antecedência (o início de 
entrega dá-se no mesmo ano ou até no segundo ano subsequente ao da licitação). 
Analogamente, ao primeiro tipo de leilão, o segundo tipo é conhecido como leilão de 
“energia existente”. 

As distribuidoras declararam a quantidade a ser contratada nos leilões de energia 
visando o atendimento de 100% de sua carga. Esta decisão é tomada com uma certa 
antecedência em relação à sua realização. Com isso, o montante a ser contratado é 
estimado considerando uma previsão futura da demanda a qual almeja-se atender. 
Entretanto, a distribuidora desconhece hoje qual demanda de fato ocorrerá quando a 
energia contratada no leilão for entregue, isto é, a decisão de contratação é tomada 
sob risco (incerteza). 

Portanto, de forma simplificada, no modelo atual a distribuidora é “passiva” no 
suprimento das suas necessidades de energia. 

As necessidades de energia não atendidas podem acarretar a chamada “exposição 
involuntária”, caracterizada pela exposição da distribuidora ao mercado de curto 
prazo, sendo que esse custo pode ser repassado ao consumidor. 

A tabela seguinte mostra os montantes de exposição involuntária no período de 2010 
a 2013: 
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  Exposições Contratuais e Sobrecontratações Involuntárias 
  2010 (1) 2011 (2) 2012 (3) 2013 (4) 

Distribuidora MWm MWm MWm MWm 
AES SUL 99,90 65,40 150,51 284,51 

AMPLA 11,94 9,03 42,55 312,40 

BANDEIRANTE 18,94 30,76 61,44 171,17 
CAIUA 0,65 0,34 1,57 23,10 

CEAL 1,24 3,85 8,84 79,52 

CEB 4,97 6,32 33,86 81,83 
CEEE 72,25 69,43 93,26 272,54 

CELESC 16,33 25,51 92,47 80,00 

CELG 8,46 11,93 73,50 268,87 
CELPA 1,15 4,16 13,87 112,66 

CELPE 2,43 14,07 48,68 176,98 

CELTINS 0,55 4,36 11,73 24,20 
CEMAR 0,52 3,99 25,89 67,15 

CEMAT 5,07 49,43 150,58 399,55 
CEMIG 61,96 95,06 90,96 320,09 

CEPISA 0,28 2,82 21,03 36,74 

CERON   1,65 4,10 98,14 
CFLO     0,00   

CNEE 0,37 1,10 3,13 8,74 

COELBA 1,17 4,51 46,33 163,54 
COELCE 2,99 8,39 35,25 97,72 
COPEL 17,64 19,89 80,42 597,15 

COSERN 0,97 6,04 25,51 85,73 
CPFL JAGUARI 0,25   1,81 5,83 
CPFL LESTE PAULISTA 0,23   0,33 2,11 

CPFL MOCOCA 0,15   0,22 0,08 
CPFL PAULISTA 25,84 137,97 161,02 409,30 
CPFL PIRATININGA 38,32 81,08 72,40 156,77 

CPFL SANTA CRUZ 0,66 0,86 1,62 17,72 

CPFL SUL PAULISTA 0,28   0,46 0,17 
DME 0,22   0,00 1,43 

EDEVP 0,54 0,28 0,75 9,03 
EEB 0,47 3,23 9,71 21,55 

ELEKTRO 11,81 18,45 81,89 312,61 

ELETROACRE     5,96 29,18 
ELETROPAULO 90,43 60,25 171,50 566,60 

ENERGISA BO 0,03 0,38 1,76 10,97 

ENERGISA MG 0,98 0,19 1,05 13,86 
ENERGISA PB 0,21 1,26 9,51 27,75 

ENERGISA SE 0,18 1,89 14,10 36,62 

ENERSUL 2,93 3,15 15,37 60,94 
ESCELSA 7,78 9,34 30,07 112,62 

IGUAÇU         

LIGHT 37,06 25,81 46,62 318,96 
RGE 108,21 117,24 172,01 109,86 

TOTAL 656,36 899,42 1.913,64 5.986,29 
(1) - Despacho nº 4.105, de 18 de outubro de 2011, alterado pelo Despacho nº 518, de 13 de fevereiro de 2012. 
(2) - Despacho nº 997, de 26 de março de 2012, alterado pelo Despacho nº1.946, de 11 de junho de 2012. 
(3) - Despacho nº 1.578, de 20 de maio de 2013. 
(4) - Despacho Conjunto nº 2.968, de 1º de agosto de 2014, retificado no Diário Oficial da União, de 19 de setembro de 2014. 

 

Portanto, observa-se um crescimento expressivo da exposição involuntária no 
período. 
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A seguir, são apresentados os valores médios do Preço de Liquidação das Diferenças – 
PLD (utilizado para valorar a compra e venda de energia no mercado de curto prazo), 
no correspondente período de análise: 

Valor Médio Anual do Preço de Liquidação das Diferenças por Submercado (R$/MWh) 
ANO SE/CO SUL NE NO 
2010                     70,28                      70,07                      84,87                      84,42  

2011                     29,32                      27,81                      28,96                      28,68  
2012                  166,69                   166,94                   161,32                   161,31  
2013                  263,06                   254,21                   263,96                   262,90  

 

O incremento dos montantes de exposição involuntária associado à elevação do PLD 
foi um dos principais fatores que acarretaram a forte elevação das tarifas de energia 
elétrica no período. 

2. As principais fontes de geração contempladas no conceito de geração distribuída são 
as mesmas utilizadas pelos principais empreendimentos de geração de energia que 
lastreiam os contratos que integram o portfólio das distribuidoras. 

Portanto, num cenário hidrológico favorável, a exemplo do que ocorreu em 2011, as 
centrais hidrelétricas geram energia em montantes superiores a energia assegurada. 
É razoável supor, que o consumidor que possuir micro ou minigeração a partir de 
fonte hidráulica também gerará um montante maior de energia, podendo acarretar 
inclusive com a geração de créditos a maior parte do ano. 

Se no(s) ano(s) subsequente(s), a hidrologia for desfavorável, a exemplo do que 
ocorreu nos anos de 2012, 2013 e 2014, a distribuidora poderá receber montantes de 
energia inferiores para os Contratos de Cotas de Garantia Física e Energia – CCGF e 
Itaipú. Analogamente, é razoável supor, que o consumidor que possuir micro ou 
minigeração a partir de fonte hidráulica também gerará um montante inferior de 
energia, podendo acarretar, inclusive, a utilização dos créditos de energia 
constituídos nos últimos 36 meses. 

Essa situação é bastante prejudicial para os demais consumidores cativos da 
distribuidora (ou seja, os consumidores que não possuírem micro ou minigeração), 
que arcarão com uma exposição involuntária majorada pela utilização de créditos, 
conforme explanado no parágrafo anterior. 

A despeito das projeções feitas por essa agência indicarem um crescimento gradual da 
geração distribuída (Anexo V da Nota Técnica nº 0017/2015-SRD/ANEEL), entendo que a 
minuta de Resolução Normativa disponibilizada no âmbito da presente Audiência Pública 
deve ser alterada, de forma que os créditos de energia ativa resultantes após compensação 
em todos os postos tarifários e em todas as demais unidades consumidoras, expirem no dia 
31 de dezembro de cada ano, e os montantes que expirarem sejam revertidos em prol da 
modicidade tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer forma de compensação 
após esse prazo. 

A partir de tais argumentos, segue proposta para alteração da Minuta de RESOLUÇÃO 
NORMATIVA Nº, DE dd DE mês DE 2015 (documento disponibilizado no âmbito da AP): 
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Atenciosamente, 

 

Adriano Anaia Pereira 

Consultor 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO 

Art. 4º Alterar o art. 7º da Resolução Normativa nº 482, de 17 de 
abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do 
sistema de compensação de energia elétrica deverão ser 
observados os seguintes procedimentos: 

... 

VII - os créditos de energia ativa resultantes após compensação 
em todos os postos tarifários e em todas as demais unidades 
consumidoras, conforme incisos II a VI, expiram 36 (trinta e seis) 
meses após a data do faturamento e serão revertidos em prol da 
modicidade tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer 
forma de compensação após esse prazo. 

Art. 4º Alterar o art. 7º da Resolução Normativa nº 482, de 17 de 
abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do 
sistema de compensação de energia elétrica deverão ser 
observados os seguintes procedimentos: 

... 

VII - os créditos de energia ativa resultantes após compensação 
em todos os postos tarifários e em todas as demais unidades 
consumidoras, conforme incisos II a VI, expiram no dia 31 de 
dezembro de cada ano, e os montantes que expirarem serão 
revertidos em prol da modicidade tarifária sem que o consumidor 
faça jus a qualquer forma de compensação após esse prazo. 


