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CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 26/2015 

 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Promon Engenharia 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
ATO REGULATÓRIO: RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482, DE 17 DE ABRIL DE 2012  
 
 

EMENTA (Caso exista): 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. 
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

TEXTO / ANEEL  TEXTO / PROMON 
ENGENHARIA JUSTIFICATIVA / PROMON ENGENHARIA 

Art. 7º Inciso V - o consumidor 
deverá definir a ordem de 
prioridade das unidades 
consumidoras participantes do 
sistema de compensação de 
energia elétrica, devendo a 
unidade consumidora onde se 
encontra instalada a geração 
ser a primeira a ter seu 
consumo compensado.  
 
(Redação dada pela REN ANEEL 
517, de 11.12.2012.) 

Art. 7º Inciso V - o consumidor deve definir a 
ordem de prioridade das unidades 
consumidoras participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica e o 
percentual da energia excedente para cada 
uma, devendo a unidade consumidora onde 
se encontra instalada a geração ser a primeira 
a ter seu consumo compensado. 
 
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. 
 
V b – Para novas unidades consumidoras do 
grupo B, a distribuidora deve verificar in loco 
a carga instalada declarada na solicitação de 
fornecimento, durante a vistoria da central 
geradora. 
 
V c – Nos casos em que unidades 
consumidoras do grupo A injetem energia que 
venha a ser posteriormente  compensada em 
unidades consumidoras do grupo B, o 
montante de energia injetado por unidade 
consumidora do grupo A será apurado em 
MWh, de forma que o mesmo montante em  
MWh possa ser utilizado para compensar a 
energia em unidades consumidoras do grupo 
B, não se aplicando a relação entre as 
componentes da tarifa em R$/MWh (TUSD 
+TE), publicadas nas Resoluções 
Homologatórias que aprovam os reajustes ou 
revisões tarifárias.  

 
Considerando que: 
 
• O sistema de compensação de energia elétrica pode contribuir de maneira expressiva para melhorar a situação 
energética atual, decorrente principalmente das hidrologias desfavoráveis ocorridas nos últimos anos, bem como 
para retomada do crescimento da economia brasileira através da implantação de novos projetos de geração 
distribuída; 
• A escala é um fator chave para viabilidade dos projetos das diferentes fontes pois reduz os valores dos 
investimentos específicos e os custos unitários de operação e manutenção, bem como a proporção dos custos 
de transação das operações de financiamento, visto que a financiabilidade de projetos pequenos para atender 
apenas a carga local, sem exportação de excedentes, é frequentemente inviável por conta da expressividade 
desses custos em relação ao porte destes projetos; 
• O sistema de compensação de energia elétrica já vigora há três anos para 533 geradores baseado na relação de 
compensação entre os valores de tarifas de energia – TE, quando se aplicam postos tarifários, e diretamente por 
quantidade de energia quando não se aplicam postos tarifários (por exemplo: carga AT exportando para cargas 
BT). 
 
Acreditamos que a revisão proposta nos critérios de contabilização dos créditos de energia, especificamente no 
que se refere à exportação de energia de projetos de alta tensão para outras cargas de baixa tensão, seja 
significativamente prejudicial ao avanço da geração distribuída no Brasil através do sistema de compensação de 
energia elétrica pelos seguintes motivos: 
 
• A adoção do novo critério pode inviabilizar a maioria dos projetos de maior porte, que produzem excedente de 
energia que seria exportado para outras cargas de baixa tensão, visto que o crédito de energia a ser exportado é 
reduzido de maneira significativa pelo novo critério de contabilização; 
• A alteração dos critérios de contabilização dos créditos de energia elétrica gera uma instabilidade regulatória, 
uma vez que se trata de uma mudança grave, que afeta o retorno econômico financeiro dos geradores em 
operação, bem como que acarreta insegurança para os investidores do setor, visto que cria uma expectativa 
negativa de que outras mudanças de mesma gravidade possam ocorrer futuramente após terem feito seus 
investimentos. 
 
Pelo acima exposto, acreditamos ser fundamental a manutenção do critério de contabilização de energia 
exportada a partir de cargas de maior porte / alta tensão para cargas de menor porte / baixa tensão apenas 
contabilizando a energia efetivamente injetada na rede e compensada nas cargas remotas, visto que não se 
aplicam postos tarifários nas tarifas de baixa tensão convencionais. 
 
Desta forma, os agentes de mercado interessados em investir em geração distribuída no sistema de 
compensação de energia elétrica terão as condições econômico-financeiras para viabilizar os projetos de maior 
porte, fundamentais para difusão do sistema de compensação de energia elétrica no Brasil. 
 
 

 


