
Referência:   Audiência  026/2015 

 Objetivo da audiência: 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. 

Enviar proposta até 22/06 para ap026_2015@aneel.gov.br 

 

Proposta Aneel: Minuta da resolução normativa Art. 4º Inciso VI: 

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.  

Proposta Cepel: Expansão do prazo para utilização do crédito de compensação energética, 
atualmente limitado a 36 meses. 

Justificativa: O Parecer n° 0108/2012/PGE - ANEEL/PGF/AGU esclarece que a relação jurídica 
entre o consumidor com geração distribuída e a distribuidora, para fins de compensação 
energética segundo a RN 482, não se caracteriza como uma comercialização de energia 
elétrica, mas como mútuo (empréstimo gratuito) de energia elétrica. A flexibilização no prazo 
de vigência dos créditos de compensação energética tornaria os empreendimentos mais 
atrativos possibilitando um maior número de participantes. 

 

Proposta Aneel: Minuta da resolução normativa Art. 4º Inciso Va: 

V a – para os casos de unidades consumidoras localizadas em áreas contíguas, 
a energia excedente pode ser alocada entre os integrantes, conforme a 
definição do percentual de energia para cada unidade consumidora, sem a 
necessidade de compensar o consumo da unidade consumidora na qual se 
encontra instalada a central geradora.  

Proposta Cepel: Estudar a inserção de um novo inciso que expanda o uso do crédito para 
diferentes unidades consumidoras (diferentes CPFs e/ou CNPJs) localizadas em áreas não 
contíguas desde que estejam dentro do perímetro de concessão da concessionária de energia 
elétrica. 

Justificativa: Apesar da proposta apresentada na Nota Técnica n ° 0017/2015 - SRD/ANEEL, de 
13/04/2015 permitir que eventuais créditos de energia sejam utilizados, também, em outras 
unidades consumidoras localizadas em áreas contíguas, tais como condomínios residenciais e 
comerciais (diferentes CPFs e/ou CNPJs), a expansão deste benefício para outras unidades 
consumidoras não contíguas possibilitaria os seguintes benefícios: 



• ganho de escala na aquisição de equipamentos; 
• identificação de sítios mais favoráveis para instalação da unidade de geração e 
• possibilidade de mobilizar um número maior de participantes principalmente 

aqueles que não dispõem de áreas favoráveis para geração. 

Para que esta nova proposta seja eficaz, também faz-se necessário retirar o limite da potência 
instalada do microgerador à carga instalada da unidade consumidora somente para o caso de 
consumidores localizados em áreas não contíguas. 

Apesar de apresentar traços semelhantes ao Cenário IV descrito no Anexo V (Análise de 
Impacto Regulatório), parte integrante da Nota Técnica n° 0017/2015 - SRD/ANEEL de 
13/04/2015, é necessário que as peculiaridades desta nova proposta seja avaliada em um novo 
estudo de cenário. 

 

Proposta Aneel: Minuta da resolução normativa Art. 4º Inciso Va: 

V a – para os casos de unidades consumidoras localizadas em áreas contíguas, 
a energia excedente pode ser alocada entre os integrantes, conforme a 
definição do percentual de energia para cada unidade consumidora, sem a 
necessidade de compensar o consumo da unidade consumidora na qual se 
encontra instalada a central geradora.  

Proposta Cepel: Estudar a possibilidade de uma associação de interessados em produzir 
energia, dentro de uma mesma área de concessão, através de sociedades de propósito 
específico (SPE) ou arranjo produtivo local (APL) possa utilizar o sistema de compensação 
energética. 

Justificativa: Como o foco do projeto são os consumidores residenciais com consumo médio 
mensal de 200 kWh[1], as unidades minigeradoras (acima de 100 kW) têm grande potencial de 
compartilhamento. Portanto, a formação de uma sociedade para esta finalidade amplia 
consideravelmente a possível base de geração distribuída. A SPE é uma sociedade com 
personalidade jurídica que, ao contrário dos consórcios, pode adquirir bens móveis, imóveis e 
participações, e nela há um maior comprometimento para atendimento do objetivo traçado. 

Alternativamente, o Arranjo Produtivo Local, que segundo o MDIC[2] caracteriza-se por um 
aglomerado significativo de empreendimentos em determinado território e indivíduos que 
atuam em torno de uma atividade produtiva predominante, que compartilham formas 
percebidas de cooperação e algum mecanismo de governança, também pode agregar 
unidades consumidoras para a mesma finalidade. 

A adoção generalizada do termo levou à inclusão de APLs como prioridade do governo federal, 
formalizada nos seus Planos Plurianuais desde 2000, no Plano Nacional de Ciência, Tecnologia 
e Inovação 2007-2010 e na Política de Desenvolvimento Produtivo 2008-2013, entre outros[3]. 
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