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AGENTES SETORIAIS VENDEDORES 

As centrais de cogeração classificam-se como agentes vendedores, se 

lhes aplicando as regras atinentes à geração e comercialização de 

energia elétrica, que lhes permite atuar em ambos segmentos. 

No âmbito da ANEEL, o processo de cogeração resulta da verificação 

da produção combinada das utilidades calor e energia mecânica, 

convertida, total ou parcialmente, em energia elétrica, admitindo-se que 

a central de cogeração pode se valer de combustível principal e 

alternativo, sendo, consequentemente, autorizada a queima alternada 

ou mesclada de diferentes fontes. 

Mediante o preenchimento de requisitos pertinentes à racionalidade 

energética, a central de cogeração poderá ser enquadrada como 

cogeração qualificada e participar dos benefícios decorrentes de 

incentivos tarifários. 
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AGENTES SETORIAIS VENDEDORES 

O consumidor que optar por contratar energia com titular de 

Pequena Central Hidrelétrica – PCH, centrais termoelétricas a 

partir de fontes alternativas ou de cogeração qualificada, cuja 

potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja 

menor ou igual a 30.000 (trinta mil) kW, faz jus à redução de, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento), dos encargos relativos ao uso 

dos sistemas de transmissão e distribuição, no que se refere à 

componente Fio das tarifas de uso, conforme o percentual a ser 

definido pela ANEEL para a comercialização da energia 

produzida (cf. § 1º do art. 26 da Lei nº 9.074/95 com a redação 

dada pela Lei nº 13.203/15). 
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AGENTES SETORIAIS VENDEDORES 

O empreendimento reconhecido como cogeração qualificada 

poderá se beneficiar da redução de 50% (cinquenta por cento)  

aplicada às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e 

de distribuição, incidindo na produção e no consumo da energia 

comercializada ou destinada à autoprodução, desde que a 

potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja 

maior que 30.000 kW (trinta mil quilowatts) e menor ou igual a 

300.000 kW (trezentos mil quilowatts) e (I) resultem de leilão de 

compra de energia realizado a partir de 1/1/16 ou (II) venham a 

ser autorizados a partir de 1o de janeiro de 2016. (cf. § 1-A do 

art. 26 da Lei nº 9.074/95 com a redação dada pela Lei nº 

13.203/15). 
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REGRAS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO  
Leilões de energia 

 

Geração Distribuída 
 

Consumidor Livre 

 

 A central de cogeração somente poderá comercializar energia 
elétrica junto a consumidores livres — porquanto, em vista da 
regulação setorial, em especial o § 5º do art. 26 da Lei nº 
9.427/96, a cogeração não foi eleita como fonte alternativa 
para fins de atendimento do consumidor especial — e, para se 
valer do benefício da redução tarifária do sistema de transporte, 
haverá de classificar-se como cogeração qualificada 

 

COMERCIALIZAÇÃO 



      

 Revisão das condições de qualificação de centrais de 
cogeração (alteração da Resolução Normativa ANEEL nº 
235/06 
 

 Ampliação do conceito da minigeração e microgeração com 
a criação do Agente Cogerador Colaborador 
 

 ampliação do mercado especial para os cogeradores 
qualificados, sendo-lhes concedido em igualdade de 
condições com a energia incentivada, os benefícios da 
comercialização (alteração do §5º do art. 26 da Lei nº 
9.427/96) 
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 Viabilizar a formação de um banco de geração, sendo 

cotistas os geradores que convivem com a disponibilidade de 

energia vinculada a processos produtivos ou sazonalização 

para criação de mecanismos de compensação 

 

 Medida pode ser implementada por determinação do Poder 

Concedente através de Decreto, competindo ao Ministério de 

Minas e Energia a condução e decisão do tema. 

 

 Mediante a legalização de condições operacionais, 

contratuais e comerciais destinadas a instruir a relação entre 

os geradores, seria possível a construção de um complexo de 

geração para a compensação de disponibilidades. 
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 O mecanismo de cooperação também visa assegurar ao 

agente comprador o atendimento integral de seu mercado, no 

caso das distribuidoras, ou das necessidades de consumo do 

consumidor livre ou especial sem a contaminação de fontes ou 

exposição das partes ao mercado de curto prazo, permitindo 

melhor aproveitamento de recursos 
 

 o sistema de cooperação admitiria o compartilhamento dos 

riscos da geração oriunda de fontes incentivadas e cogeração 

através de um método de contabilização único de volumes 

injetáveis no Sistema Interligado pelos participantes 

interessados para a sua contabilização e compensação diária 

através de conta gráfica, sendo a sua remuneração pré-

definida entre os cooperados com base em seus custos.   
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O compartilhamento dos riscos inerentes 

às indisponibilidades entre os 

participantes, diga-se, voluntários, permite 

a assunção de compromissos de longo 

prazo, o que, por certo, irá fomentar 

investimentos dando margem a criação de 

ciclo virtuoso onde só o mercado tem a 

ganhar. 
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