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Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
SGAN, Quadra 603, módulo I,
1º andar, CEP-70830-110,
Brasília - Distrito Federal;
ap026_2015@aneel.gov.br 

At.: Dr. Thiago de Barros Correia

Ref.: Audiência Pública 026 2015 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. 
Que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos 
sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá 
outras providências. 

Prezado Dr. T. Correia

Estamos nesta AP 026/2015, assim com em várias anteriores para que a Geração Distribuída (GD),
numa visão sistêmica, passe a ser a efetiva solução dos problemas atuais do Setor Elétrico Brasileiro, não
entendemos que o proposto em curso na REN 482/2012 possa resgatar o equilíbrio energético e se quer
imunizar o consumidor do que foi tratado na CP 07/2014 CDE / CONTA-ACR e CP 015/2014 “equilíbrio
econômico (físico) e financeiro das distribuidoras de energia elétrica”, no âmbito da ANEEL, com base
nas premissas passadas e ainda em curso:

1a.)  Em nossa  análise  da NT 353/2014 concluímos que existe  um esforço infrutífero na
tentativa de dar aderência contábil ao fluxo físico da energia (corrente elétrica); partem do
conceito de que energia poderá ser tratada como “Commodities Físicas”; aparentemente este
conceito não é importante, mas altera toda a estrutura de custos ou perdas no trato contábil. 

2ª.)  Na AP 007/2014 e na CP 013/2014 sugerimos ações mais efetivas para que o setor
energético  (inclusive  petróleo)  sejam  tratados  de  maneira  diferente  da  contabilidade
convencional. A Solução deverá ser capitaneada pelo Governo, conforme solicitação recente,
ou seja,  será um conjunto de objetivos e metas paralelas a serem coordenadas de forma
política para resultado sistêmico sinergético no médio prazo, sem captura do Setor: 

SEM ONERAR O SISTEMA INVESTIDOR E TÃO POUCO O CONTRIBUINTE

3ª.) Os Alertas anteriores foram constatadas nos últimos meses, a Economia Brasileira pará
por insolvência, o “gerar riquezas” ficou em segundo plano e passamos a ser “pagadores de
impostos  e  tarifas”  a  “fundo  perdido”; especificam  as  Normas  e  Resoluções   para
manutenção  de  um  Modelo  de  Negócio,  totalmente,  vencido;  até  as  “beneficiárias”,
distribuidoras...  não estão com taxas de retornos dos investimentos e por ai vai...   Tratar
energia como “produto” é um equívoco histórico e insustentável.

4ª.) Com base em duas fontes técnicas, farei a sustentação das minhas sugestões nesta AP:
4.1) Rashid, Muhammad H., Eletrônica de Potência Dispositivos, Circ. e Aplicações, livro;
 4.2) Pereira, Paulo F. A.,Sistema Integrador deGeração Universal e Carga Energética, paper,
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Entendemos, e já sugerimos na CP015/2010, que qualquer tentativa de resgatar a rede atual  será
com alto custo econômico/financeiro.  Os sistemas de controle das “Constantes:  Tensão, Frequência e
Fase”, que viraram VARIÁVEIS em um único nó,  tornaram a técnica atual vencida; com a introdução da
GD de mini e microgeradores esse (des)controle será absurdamente caro.  O quadro atual da rede garante
esta afirmação, haja vista que foi exaustivamente denunciado desde 2010 quase que trimestre a trimestre.

A derrocada financeira e a quebra da aderência física financeira da Matriz Energética Brasileira
está patente. Temos a solução para esses problemas sejam técnicos ou de fluxos financeiros; ocorre que
não poderão ser discutidos em Audiências Públicas ou definições equivalentes, por um único e simples
motivo, poderão provocar mega-especulação, mais ou menos, aos moldes do que ocorreu ano passado. 

Nossas sugestões:

1ª.) Conforme previsto no Impacto Regulatório, item VIII, NÃO REGULAR; ou seja, liberar a 
GD nas variáveis tensão, frequência e fase (potência) no que tange à autoprodução;

2ª.) Liberar as Distribuidoras (Concessionárias) à introduzirem equipamentos de  armazenamento
(DESACOPLADORES) de energia,  sustentáveis e  sinergéticos,  para eliminar a exposição de  
estoque a que ficam caso sejam fiéis depositárias da energia “inserida” na rede; 36 ou 60 meses; 
além da vantagem do controle contábil; 

3ª.)  Liberar  as  Geradoras  a  Contratar  “Usinas  Geradoras  Virtuais”,  assim  eliminando  o
pseudoconceito de usar a “rede (distribuição) como bateria virtual”;

4ª.) Proibir,  sob  todas  as  justificativas  legais  e  técnicas,  a  “portabilidade  de  fornecedor
(geração)” nos termos atuais, ou seja, lastreados em “derivativos financeiros”; assim como, o
que couber à CCEE; 

As nossas propostas de sistematização físico/financeiro; poderão levar os agentes do mercado a
ficarem livres das perdas e os custos serão otimizados de forma sinergética; aqui sim, respeitada a Lei da
Modicidade tarifária; no médio prazo, teremos o resgate total do sistema.

Como infraestrutura  energética  propomos  o  Sistema Integrador de  Geração Universal  com
armazenamento  /  desacoplamento  de  Carga  Energética  (SIGUCE) destacado  na  CP015/2010,
ANEEL. Quando sugerimos o Micro Moto Gerador (MMG), ou seja, INTEGRAR qualquer forma de
geração não comercial  poderá ser inserida na rede em técnica compatível com o nó sem onerações sejam
técnicas ou financeiras (de humana... à animal), com qualquer tecnologia.

Com base no relatado solicitamos apreciação favorável para formalidades regulatórias e efetiva
modicidade tarifária e eficiência sistêmica da energia no Brasil. 

TUDO PARA AGREGAR PODER DE DEFESA AO CONSUMIDOR, 
VITIMA DE UM MODELO VENCIDO, 

DO QUAL NÃO É RESPONSÁVEL.
Atenciosamente.

Paulo F. Alves Pereira
Sócio-Gerente    
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