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CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2015 
 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Associação da Indústria de Cogeração de Energia (COGEN) 

 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
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  

 
ap026_2015@aneel.gov.br 
 

 

1. Sugerimos que a Resolução permita a liquidação de saldos positivos de creditos de 

energia na distribuidora que esta conectado, a cada 36 meses, desde que a capacidade 

instalada da geração seja menor ou igual à carga, para que o cliente não venha a perder 

os créditos, valorando estes créditos pela tarifa média dos últimos 36 meses. Dessa 

forma, o cliente que chegar ao 36º mês com um saldo positivo, não perderia sua energia 

que foi injetada na rede, que foi utilizada pela Distribuidora atendendo a outro usuário 

de sua área de concessão. 

 

2. Sugerimos que a Resolução permita a compensação de geração entre Distribuidoras, 

dentro de um mesmo CPF ou CNPJ, pois isto expandiria o universo de clientes atendidos 

e abriria o mercado para novas possibilidades, sem criar problemas que tenhamos 

vislumbrado (incluindo consultas que fizemos a algumas distribuidoras). Por exemplo, 

um gerador que venha a instalar um sistema de geração em sua casa de praia ou campo, 

que esteja conectada em uma distribuidora, poderia compensar essa energia injetada na 

rede, em sua residência permanente na cidade. Este dispositivo incentivaria o aumento 

da micro geração, uma vez que existem muitos usuários que frequentam casa de campo 

ou praia (locais de grande insolação e propícios para sistemas fotovoltaicos), de 1 a 2 

vezes por mês, e caso não possam compensar a energia, não haveria interesse em 

investir nesta micro geração.  
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3. Sugerimos manter a permissão da instalação de geração sem ter necessidade de carga 

na unidade geradora, para compensar em outras unidades, desde que exista 

disponibilidade na rede elétrica para absorver essa energia, que a compensação ocorra 

entre unidades consumidoras que sejam do mesmo CPF ou CNPJ, e que a capacidade 

instalada seja igual ou inferior ao somatório das cargas objeto da compensação. 

 

4. Sugerimos incluir a possibilidade da compensação de energia também para condomínios 

residenciais e comerciais ou em polos industriais integrados, além dos os casos de 

unidades consumidoras localizadas em áreas contíguas, já previsto na Resolução. Isto 

permitiria aumentar o mercado potencial do “net metering” para estes tipos de 

condomínios, com rateio do investimento, da área de implantação e o 

compartilhamento da infraestrutura (mesmo que não haja contiguidade física, caso 

alguns dos condôminos não participem do rateio). 

 

5. Sugerimos a inclusão do gás natural como fonte de energia para as micro e mini 

gerações distribuídas, independentemente de estarem associadas a um sistema de 

cogeração. Isto aumentaria consideravelmente o mercado potencial de produção de 

energia elétrica dentro dos centros urbanos fortemente adensados, onde se concentra 

boa parte da demanda de energia. Nestas áreas, sobretudo na região Sudeste, a 

incidência de radiação solar e ventos é baixa, tanto por características geográficas 

quanto por altas áreas de sombreamento e bloqueio de ventos causados pelo próprio 

aglomerado urbano, dificultando a geração por fontes renováveis. Adicionalmente, boa 

parte dos condomínios urbanos não possui uma curva de demanda de energia térmica 

cujo atendimento resulte num sistema de cogeração qualificada, inviabilizando sua 

implantação fora dos grandes estabelecimentos comerciais e industriais.  O que se 

propõe permitiria a uma outra parte do mercado, maior e mais abrangente, gerar sua 

própria energia através de microturbinas a gás natural, uma tecnologia eficiente, 

disponível e amplamente utilizada em diversos países. 


