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Perfil Grandes Clientes

* Dados em média LTM

Clientes

6.906

Consumo mensal médio

200,1 GWh

Fat. mensal médio

MMR$ 120,3

Part. Faturamento Total

21,13%

Executivos

9

Carteira Média p/ executivo

760

http://www.gerdau.com.br/
http://www.gerdau.com.br/
http://www.vicunha.com.br/
http://www.vicunha.com.br/


Perfil Grandes Clientes

CLASSE REGIÃO TARIFA

6.906

COM.SERV.OUT.ATIV.
51%

CONSUMO 
PRÓPRIO

0%

INDUSTRIAL
30%

RESIDENCIAL
1%

REVENDA
0%

RURAL
18%

ATLÂNTICO
5% CARIRI

9%
CENTRO 
NORTE

4%

CENTRO SUL
3%

FORTALEZA
38%

LESTE
14%

METROPOLITAN
A

22%

NORTE
5%

GERADORA
0%

HS AZUL
5%

HS VERDE
79%

LIVRE
3%

OPTANTE B
13%



Perfil Grandes Clientes

152,2

101,0

REGIÃO

CLASSE REGIÃO

CLASSE

COM.SERV.OUT.ATIV.
55%

CONSUMO 
PRÓPRIO

0%

INDUSTRIAL
38%

POD 
PUBLICOS

0%

RESIDENCIAL
0%

REVENDA
0%

RURAL
7%

ATLÂNTICO
4% CARIRI

8% CENTRO 
NORTE

2%

CENTRO SUL
2%

FORTALEZA
42%LESTE

8%

METROPOLITANA
30%

NORTE
4%

COM.SERV.OUT
.ATIV.
51%

CONSUMO 
PROPRIO

0%

INDUSTRIAL
44%

POD PUBLICOS
0%

RESIDENCIAL
0%

REVENDA
0%

RURAL
5%

ATLÂNTICO
3%

CARIRI
8%

CENTRO NORTE
2%

CENTRO SUL
3%

FORTALEZA
41%

LESTE
7%

METROPOLITANA
32%

NORTE
4%



5

TEMAS DE INTERESSE

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA



Grandes Clientes e Governo
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Geração Distribuída

• Conexões de GD de Clientes do Grupo A: Histórico 2016/2017
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Grandes Clientes e Governo
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Geração Distribuída

• Clientes do Grupo A com Geração Distribuída:  37



Grandes Clientes e Governo
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Geração Distribuída

• Clientes do Grupo A com planta de Geração Distribuída:  37



Grandes Clientes e Governo
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Geração Distribuída

• Potência total dos módulos instalada em Unidades do Grupo A:  17.430 kWp
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Geração Distribuída

• Potência total dos módulos instalada em Unidades do Grupo A:  17.430 kWp



Grandes Clientes e Governo
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Geração Distribuída

• 3 Unidades enviam créditos de energia para 36 Unidades Receptoras



Grandes Clientes e Governo

12

Geração Distribuída

• Solicitação de Acesso via Web:

 Ferramenta já se encontra disponível para todos os clientes (Grupo A e Grupo B) para 

facilitar a Solicitação de Acesso e documentos anexos;

 O cliente apresenta a solicitação através da área logada da Unidade Consumidora em que 

será instalada a planta de geração;

 Há requerimento em elaboração para aprimorar esta ferramenta, com orientações ao 

cliente, a fim de evitar possíveis erros no ingresso da solicitação



Grandes Clientes e Governo
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Geração Distribuída

• Solicitação de Acesso via Web:
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Geração Distribuída

• Solicitação de Acesso via Web:



Micro e Minigeração Distribuída
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 Troca de energia entre Consumidor e Distribuidora, sem circulação

de valores monetários (A rede é uma bateria virtual).

 Não é um modelo de comercialização de energia.

 Mantidos os contratos vigentes ( Necessário a emissão de

Relacionamento Operacional e Celebração de Acordo Operativo).

 Novos limites de potência: Microgeração – 75 kW; Minigeração – 3

MW (hidráulica) e 5 MW (Demais fontes renováveis)

Sistema de Compensação de Energia

 Podem aderir ao sistema de compensação de energia consumidores:

 Com micro e minigeração distribuída;

 Caracterizadas como Autoconsumo Remoto.

 Caracterizadas como Geração Compartilhada;

 Integrantes de Empreendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras;



Autoconsumo Remoto
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 Consumidores de uma distribuidora com mesma titularidade

‒ Central geradora em nome de mesmo titular (incluídas matriz e filial quando pessoa jurídica).

‒ Geração instalada distante do local de consumo.

‒ Créditos divididos entre as unidades com mesma titularidade (percentual para cada unidade).

‒ A Compensação considera a TE e TUSD (R$/MWh)

‒ Na Análise de Viabilidade será considerada apenas a geração. Nos casos de ingresso de carga, valores serão pagos 

integralmente

Autoconsumo Remoto

A A AA

100 kWh 30 kWh (30%) 20 kWh (20%) 50 kWh (50%)



Geração Compartilhada

6

 Consumidores de uma distribuidora reunidos em Consórcio ou Cooperativa

‒ Central geradora pertencente ao Consórcio ou Cooperativa.

‒ Geração instalada distante do local de consumo.

‒ Créditos divididos entre os integrantes .

‒ A Compensação considera a TE e TUSD (R$/MWh)

 Consumidores são os proprietários e titulares, mesmo que indiretamente, da unidade consumidora na qual 

a geração está instalada.

 Melhorias e Reforços da Rede pagos pelo interessado.

Geração Compartilhada

B C D

30 kWh (30%) 20 kWh (20%) 50 kWh (50%)

100 kWh

A



Empreendimento de Múltiplas Unidades 
consumidoras
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 Consumidores de uma distribuidora localizados em uma mesma

propriedade ou em propriedades contíguas.

‒ Central geradora pertencente ao Condomínio.

‒ Geração instalada dentro do condomínio.

‒ Créditos divididos em porcentagens previamente acordadas entre as unidades

consumidoras do condomínio.

‒ A Compensação considera a TE e TUSD (R$/MWh)

 Estão nesse conceito os condomínios residenciais, comerciais e

industriais desde que estejam em áreas contíguas.

 A solicitação de acesso deve conter o instrumento jurídico que comprove

o compromisso de solidariedade entre os integrantes.

 O limite da potência da central geradora deve considerar a potência

disponibilizada para atendimento ao empreendimento( Para efeito de cálculo

da participação financeira).

Empreendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras



Carga Instalada x Potência Disponibilizada
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 A potência instalada da Mini e Micro geração fica limitada a Potência Disponibilizada

 Potência Disponibilizada é a potência que o sistema elétrico da distribuidora deve dispor para

atender aos equipamentos elétricos da unidade consumidora, segundo os critérios estabelecidos na

Resolução e configurada com base nos seguintes parâmetros:

 unidade consumidora do grupo A: a demanda contratada, expressa em quilowatts (kW); e

 unidade consumidora do grupo B: a resultante da multiplicação da capacidade nominal de condução

de corrente elétrica do dispositivo de proteção geral da unidade consumidora pela tensão nominal,

observado o fator específico referente ao número de fases, expressa em quilovolt-ampère (kVA).

 Deve ser solicitado o aumento da Potência Disponibilizada quando a potência a ser instalada supere

o limite estabelecido (Dispensado o aumento da carga instalada)



Geração Distribuída
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Definição da Potência de Geração – Grupo A

300
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400

Demanda Geração 1 Geração 2 Geração 3

Demanda e Geração
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Definição da Potência de Geração – Optante pelo Grupo B

• A potência disponibilizada é dada pela equação:

𝑃 = 𝑉. 𝐼. cos𝜑

• Lar Torres de Melo: 112,5 kVA (disjuntor de 175 A)

380 . 3. 175 . 0,92 = 105,9 𝑘𝑊



Participação Financeira
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 Introduzidos novos conceitos:

 Melhoria – Qualquer mudança na rede existente visando manter o serviço adequado;

 Reforço – Qualquer mudança na rede existente visando aumentar a capacidade, a confiabilidade e a vida útil 

e novos clientes; 

 No caso de nova unidade consumidora com micro ou mini geração distribuída ou aumento da Potência 

Disponibilizada aplicam-se as seguintes regras:

 Microgeração: Os custos de eventuais Melhorias e Reforços não devem fazer parte do cálculo da 

participação financeira ( Exceto para o caso de Geração Compartilhada).

 Minigeração: Os custos de eventuais Melhorias e Reforços devem fazer parte do cálculo da participação 

financeira.



Faturamento no sistema de compensação
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 Deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade (Grupo B) ou a Demanda Contratada (Grupo A);

 Faturamento na unidade consumidora com geração, por posto tarifário, quando houver:

 Faturamento UC com GD = ( Energia Consumida – Energia Injetada – Créditos) * Tarifa ( todos os componentes em R$/MWh) 

 Custo de disponibilidade

 Geração de Crédito ou Excedente de Energia (Energia Injetada maior que a Energia Consumida)

 Créditos = Energia Injetada – Energia Consumida

 Não se deve debitar do saldo de Créditos o montante de energia equivalente ao custo de disponibilidade;

 Os Créditos existentes que não tenham sido utilizados na unidade consumidora com geração pode ser utilizado para 

compensar o consumo em outras unidades consumidoras do sistema de compensação;

 Faturamento na unidade consumidora sem geração, por posto tarifário, quando houver:

 Faturamento UC sem GD = ( Energia Consumida – Créditos) * Tarifa ( todos os componentes em R$/MWh) 

 Custo de disponibilidade
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Faturamento
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Faturamento
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Faturamento



Faturamento no sistema de compensação
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UC1

UC2

UC0

UC3UC2UC1

 O titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a micro ou minigeração deve definir o percentual de 

Créditos que será destinado a cada unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia.

 A alteração do percentual deve ser solicitado, por escrito, com antecedência mínima de 60 dias de sua 

aplicação (A solicitação deve acompanhar a cópia do instrumento jurídico correspondente);

 Dentro do mesmo ciclo de faturamento os Créditos devem permanecer na unidade consumidora a que foram 

destinados.

Critério

Anterior

Critério

Atual

120

(100%)

40 

(33,3%)

40 

(33,3%)

40 

(33,3%)

120

70

50

UC0

UC3



Faturamento no sistema de compensação
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 Em unidades consumidoras faturadas na modalidade convencional, os Créditos gerados devem ser considerados como 

geração em período fora da ponta;

 A compensação deve se dar primeiramente no posto tarifário onde ocorreu a geração e, posteriormente, nos demais 

postos tarifários, devendo observar a relação dos valores das tarifas de energia – TE (R$/MWh)

 Os créditos gerados após a compensação em todos os postos tarifários e todas as demais unidades consumidoras tem 

validade de 60 meses (após esse período serão revertidos em prol da modicidade tarifária).

 Quando do encerramento da relação contratual os Créditos existentes devem ser contabilizados em nome do titular da 

unidade consumidora pelo prazo de 60 meses. Será permitida a transferência dos Créditos para outra unidade consumidora 

sob a mesma titularidade.

Ceará B A Azul/Verde

Posto FP FP P

TE 0,26902 0,2579 0,3910

Crédito 100 kWh 104 kWh 69 kWh

Ceará B A Azul/Verde

Classe Rural FP

Demais 

Classes FP

Demais 

Classes P

TE 0,17405 0,2579 0,391

Crédito 300 kWh 202 kWh 134 kWh

Após cálculo da energia proporcional

a ser creditada são aplicadas as

tarifas do posto e classe da unidade

consumidora



Faturamento no sistema de compensação
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 Unidades consumidoras atendidas em tensão primária, com medição instalada no secundário do transformador, deve 

ser deduzida a perda por transformação da energia injetada, nos termos do Art. 94 da Res. 414/10;

 Os Créditos são determinados em termos de energia elétrica ativa, não estando sujeita a alterações nas tarifas;

 Baixa Renda:

 Para unidade consumidoras classificadas como de Baixa Renda deve-se primeiramente efetuar a compensação 

da energia para em seguida conceder os descontos tarifários;

 Bandeiras Tarifárias:

 A cobrança das bandeiras tarifárias deve ser efetuada sobre o consumo de energia elétrica ativa a ser faturado. 

Primário Secundário

(*) Crédito = Crédito’ – Perdas por transformação



Medição
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 Custos para adequação da medição:

 Microgeração – Distribuidora é responsável técnica e financeiramente;

 Minigeração e Geração Compartilhada – Interessado é responsável técnica e 

financeiramente pela diferença de custo;

 A adequação do sistema de medição e o início do sistema de compensação deve ocorrer 

dentro do prazo para aprovação do ponto de conexão;

 Cria a possibilidade de utilização de dois medidores unidirecionais nos casos em que 

essa alternativa implicar em menores custos de adequação.



Informações na Fatura
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 A fatura dos consumidores que possuem micro ou  minigeração distribuída devem conter:

 Obrigatoriamente na fatura:

 Informação da participação no sistema de compensação;

 Energia elétrica ativa consumida, por posto tarifário;

 Energia elétrica ativa injetada, por posto tarifário;

 Saldo atualizado de Créditos;

 Opcionalmente na fatura, caso seja fornecido por outro meio:

 Saldo anterior de créditos em kWh;

 Histórico da energia consumida e injetada nos últimos 12 ciclos;

 Total de créditos utilizados no ciclo, discriminado por unidade consumidora;

 Total de créditos expirados no ciclo;

 Próxima parcela do saldo atualizado de Créditos a expirar. 

 A fatura dos consumidores que não possuem micro ou  minigeração distribuída devem conter:

 Informação da participação no sistema de compensação;

 Total de créditos utilizados no ciclo, por posto tarifário.

 As informações podem ser fornecidas, a critério da distribuidora:

 Por meio de demonstrativo específico, anexo a fatura;

 Correio eletrônico;

 Disponibilizado pela internet, em espaço restrito.



Outros temas
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 Vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para enquadramento 

nos limites de potência para micro e minigeração (Plantas maiores que os Limites estabelecidos).

 O documento que comprova a posse ou a propriedade do imóvel não deve conter 

condições nas quais o valor do aluguel ou do arrendamento se dê em reais por unidade de 

energia (R$/MWh ou R$/kWh).



Prazos
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 Redução dos prazos para efetivação da conexão:

 Deve ser implantado sistema eletrônico para envio da solicitação e acompanhamento do 

processo até 01 de Janeiro de 2017.

 A Distribuidora deve revisar e publicar as normas técnicas, usando como referência o 

PRODIST, até 01 de março de 2016

 A ANEEL irá revisar essa resolução até 31 de Dezembro de 2019.

Anterior Atual

Micro/Mini

Micro 
s/ obra

Mini 
s/obra

Micro 
c/ obra

Mini
c/ obra

Emitir Parecer 30 15 30 30 60

Solicitar vistoria 60 120

Realizar vistoria 30 7

Entregar relatório de 
vistoria 15 5

Aprovação ponto conexão 7 7
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Análise de 
Projeto

Parecer de 
Acesso

Acordo Operativo / 
Relacionamento 

Operacional

Vistoria

Início da 
Geração

Fluxo Geral da Solicitação
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Solicitação

 Grupo A: 

1. Apenas Geração  Solicitação de Acesso

2. Se houver acréscimo de Carga, deve ser solicitado conjuntamente AVT

 Grupo B

1. Apenas Geração  Solicitação de Acesso

2. Se houver acréscimo de carga, deve ser solicitado PLC

 CLIENTE NOVO – Necessário Pedido de Fornecimento

Obs: Poderá ser requisitada uma consulta de acesso paralelamente ao pedido 

de fornecimento
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Tributação

A isenção de ICMS prevista não se aplica a todas as modalidades. 

Geração compartilhada (consórcio) e condomínio, modalidades criadas quando da Resolução Aneel 687/2015, não estão 
alcançadas pelo convênio ICMS 16 de 2015 já ratificado pelo estado do CE também em 2015, justamente por serem operações 
com unidades consumidoras de diferentes titularidades (UC geradora diferente da UC que irá compensar o crédito de energia 
injetada).

O referido convênio também não prevê isenção para instalações acima de 1 MW de potência (texto anterior da Resolução 
482/2012, portanto, a isenção é válida somente para clientes até este limite).

Obs: Importante informar que, ainda por conta de adaptações do sistema de faturamento, há questões que não estão sendo 
cumpridas na sua totalidade. 

A Enel Distribuição Ceará se coloca à disposição para verificar de que forma  poderá contribuir no objetivo de ampliar as 
isenções da Geração Distribuída. 


