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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

ATO REGULATÓRIO: AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 026/2015 
 

EMENTA (Caso exista): 
 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que 
se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo. 

 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTIT UIÇÃO 

“Art. 7º” 
Inciso IV - os montantes de energia ativa injetada 
que não tenham sido compensados na própria 
unidade consumidora poderão ser utilizados para 
compensar o consumo de outras unidades 
previamente cadastradas para esse fim e atendidas 
pela mesma distribuidora, cujo titular seja o mesmo 
da unidade com sistema de compensação de energia 
elétrica, ou em unidades consumidoras localizadas 
em áreas contíguas. 

“Art. 7º” 
Inciso IV - os montantes de energia ativa injetada que não tenham sido 
compensados na própria unidade consumidora poderão ser utilizados 
para compensar o consumo de outras unidades previamente 
cadastradas para esse fim e atendidas pela mesma distribuidora, cujo 
titular seja o mesmo da unidade com sistema de compensação de 
energia elétrica, ou em unidades consumidoras localizadas em áreas 
contíguas, ou unidades consumidoras rurais pertencentes a 
cooperativas ou associação de produtores rurais, formalmente 
organizados. 

Permitir que associações ou cooperativas de produtores 
rurais, produzam sua própria energia elétrica, por meio de 
unidades geradoras operando com motores a combustão 
interna a biocombustíveis ou biogás ou unidades geradoras 
acionadas por microturbinas hidráulicas.  
 
Tais unidades consumidoras são reunidas por comunhão de 
interesses de fato ou de direito 



                                                    2 

         

“Art. 7º” 
Inciso 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. 

“Art. 7º” 
Inciso V a – para os casos de unidades consumidoras localizadas em 
áreas contíguas ou em cooperativas e associações de produtores rurais, 
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. 

Inclusão das cooperativas e associações de produtores 
rurais para compatibilizar com o proposto no “Art. 7º” 
inciso IV. 

“Art. 7º” 
V c – o montante de energia injetado por unidade 
consumidora do grupo A e utilizado para 
compensar a energia em unidades consumidoras do 
grupo B deverá observar a relação entre as 
componentes da tarifa em R$/MWh (TUSD +TE), 
publicadas nas Resoluções Homologatórias que 
aprovam os reajustes ou revisões tarifárias, exceto 
para unidades consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. 

“Art. 7º” 
V c – o montante de energia injetado por unidade consumidora do 
grupo A e utilizado para compensar a energia em unidades 
consumidoras do grupo B deverá observar a relação entre as 
componentes da tarifa em R$/MWh (TUSD +TE), publicadas nas 
Resoluções Homologatórias que aprovam os reajustes ou revisões 
tarifárias, exceto para unidades consumidoras localizadas em áreas 
contíguas ou em cooperativas e associações de produtores rurais. 

Inclusão das cooperativas e associações de produtores 
rurais para compatibilizar com o proposto no “Art. 7º” 
inciso IV. 

 


