
 
 

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À 
 AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 0026/2015 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO: OI MÓVEL S.A 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
ATO REGULATÓRIO: Resolução Normativa no. 482/2012 

 

EMENTA: Proposta de abertura de Audiência Pública para o recebimento de contribuições visando aprimorar 
a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 e a seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST. 

 

 

CONTRIBUIÇÃO CONSULTA PUBLICA  
 

1 

TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

  

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. 

  

  

  

  

  

  

  

  

IV - Os montantes de energia ativa, 

decorrentes de geração excedente, 

isto é, que não tenham sido 

compensados na própria unidade 

consumidora, ou decorrentes de 

injeção em pontos de conexão 

direta à rede de 

distribuição,  poderão ser utilizados 

para compensar o consumo de 

outras unidades previamente 

cadastradas para esse fim, desde 

que 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. 

  

  

A sugestão visa a viabilizar um 

modelo que possibilite a instalação 

de geração distribuída em locais 

distintos da unidade de consumo 

por consumidores que não 

possuem telhados ou superficies 

adequados.   

 

Além disso permite que a 

instalação,  operação e 

manutenção dos geradores 

distribuidos seja realizada por uma 

empresa especializada, 

viabilizando que grandes 

consumidores, que não que 

reúnem condições técnicas 

e  capacidade de investimento 

usufruam do modelo de geração 

distribuída de energia com 

mecanismos de compensação na 

fatura.  

  

A flexibilização do regulamento 

trará como consequência  aumento 

da competitividade do setor de 

serviços, devido à redução dos 



 

  

custos com energia, bem como a 

criação de um novo setor de 

atividade econômica com geração 

de empregos e renda. 

  

  

  

  

. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

  

Vc - 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 e TE), publicadas nas 

Resoluções Homologatórias que 

aprovam os reajustes ou revisões 

tarifárias, exceto para unidades 

consumidoras localizadas em áreas 

contíguas. 

  

  

  

Os montantes de energia ativa, 

decorrentes de geração excedente, 

isto é, que não tenham sido 

compensadas na própria unidade 

consumidora, ou decorrentes de 

injeção em pontos de conexão 

direta à rede de distribuição, 

poderão ser utilizados no sistema 

de compensação de energia em 

kWh, em razão de 1:1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A valoração da energia a ser 

exportada deve ser em kWh, em 

razão unitária, 

independentemente  da 

classificação da unidade 

consumidora responsável pela 

injeção.   

  

Assim, a norma deve possibilitar a 

injeção em alta tensão, para 

compensação em unidades de 

baixa tensão. Esse critério visa a 

sustentação econômica dos 

empreendimentos. 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÃO CONSULTA PUBLICA 
 

3 

TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

  

VI - em cada unidade consumidora 

participante do sistema de 

compensação de energia elétrica, a 

compensação deve se dar 

primeiramente no posto tarifário em 

que ocorreu a geração e, 

posteriormente, nos demais postos 

tarifários, devendo ser observada a 

relação as componentes da tarifa 

em R$/MWh (TUSD + TE) 

publicadas nas Resoluções 

Homologatórias que aprovam os 

reajustes ou revisões tarifárias, se 

houver. 

  

  

VI - em cada unidade consumidora 

participante do sistema de 

compensação de energia elétrica, a 

compensação deve se dar 

primeiramente no posto tarifário em 

que ocorreu a geração e, 

posteriormente, nos demais postos 

tarifários,  quando aplicável. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O critério de compensação deve 

ser somente em energia (KWh) 

para estimular a implementação da 

geração distribuída através do 

sistema de compensação. 

  

  Impor adicionalmente a relação 

entre os componentes TE e TUSD 

da tarifa, inviabiliza a implantação 

de empreendimentos de Geração 

Distribuída, e afasta potenciais 

investidores e grandes clientes, o 

que traz impactos negativos a todo 

o setor. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

  

  

  

Alterar a REN 481/2012 para 

permitir que empreendimentos de 

geração 

distribuída   possam  receber o 

desconto de 80% da TUSD para 

geração a partir de fonte renovável, 

e utilizar o sistema de 

compensação de energia para as 

suas unidades consumidoras de 

baixa tensão reunidas por 

comunhão de interesses de direito. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Viabilização de empreendimentos 

de geração distribuída aplicado ao 

contexto de grandes consumidores. 

  

  

  

  

  

  


