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ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2015 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO: ABEGÁS – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
ATO REGULATÓRIO: AP 026/2015 – Revisão da Resolução Normativa nº 482/2012 e a seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Minuta Resolução 
Art. 1º. Alterar o art. 2º. Da Resolução 
Normativa no. 482, de 17 de abril de 2012, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 “Art. 2º...  
I - Microgeração distribuída: central geradora 
de energia elétrica, com potência instalada 
menor ou igual a 75 kW e que utilize fontes 
renováveis de energia elétrica ou cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da 
ANEEL, conectada na rede de distribuição por 
meio de instalações de unidades 
consumidoras; mesmos, tanto para pessoa 
física quanto jurídica. (...)” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art 1º. Alterar o art. 2º. Da Resolução Normativa no. 482, 
de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
  
“Art. 2º...  
I - Microgeração distribuída: central geradora de energia 
elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e 
que utilize fontes renováveis de energia elétrica, 
cogeração qualificada, unidade de geração que utiliza gás 
natural ou sistemas mistos de energia renovável e de gás 
natural, conforme regulamentação da ANEEL, conectada 
na rede de distribuição por meio de instalações de 
unidades consumidoras; mesmos, tanto para pessoa física 
quanto jurídica. (...)” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ressaltamos a importância da inclusão do gás 
natural como fonte de energia para as micro e 
mini gerações distribuídas, mesmo não sendo 
configuradas como cogeração.  Esta alternativa 
permitirá aproveitar consideravelmente o 
potencial de produção de energia elétrica dentro 
das unidades consumidoras, aproveitando 
unidades de geração existentes ou permitindo 
uma rápida instalação de unidades geradoras. 
 
A geração a gás natural permitirá também a 
utilização de sistemas híbridos, como Solar/gás 
natural, esta inclusão faz sentido porque os 
centros urbanos fortemente adensados por 
condomínios residenciais, condomínios 
corporativos, pequenas indústrias e comércios, 
concentram boa parte da demanda de energia do 
SIN. Entretanto, nestas áreas, sobretudo na região 
Sudeste, ocorre uma baixa incidência de radiação 
solar e ventos.  
É importante destacar que a grande maioria dos 
empreendimentos, que seriam potenciais, não 
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II - Minigeração distribuída: central geradora 
de energia elétrica, com potência instalada 
superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW 
para fontes renováveis de energia elétrica ou 
cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na 
rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras; (...)” 

II - Minigeração distribuída: central geradora de energia 
elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor 
ou igual a 5 MW para fontes renováveis de energia 
elétrica ou cogeração qualificada, unidade de geração que 
utiliza gás natural ou sistemas mistos de energia renovável 
e de gás natural, conforme regulamentação da ANEEL, 
conectada na rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras; (...)” 

possui uma demanda de energia térmica que 
justifique o investimento em um sistema de 
cogeração qualificada. 

Minuta Resolução 
Art. 4º. Alterar o art. 7º. Da Resolução 
Normativa no. 482, de 17 de abril de 2012, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 7º No faturamento de unidade 
consumidora integrante do sistema de 
compensação de energia elétrica deverão ser 
observados os seguintes procedimentos: 
(...) 
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. 
. (...)” 
 
V a – para os casos de unidades 
consumidoras localizadas em áreas contíguas, 

Art 4º. Alterar o art. 7º. Da Resolução Normativa no. 482, 
de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 7º No faturamento de unidade consumidora 
integrante do sistema de compensação de energia elétrica 
deverão ser observados os seguintes procedimentos: 
(...) 
 
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, 
condomínios residenciais e comerciais ou em polos 
industriais integrados . (...)” 
 
 
 
V a – para os casos de unidades consumidoras localizadas 
em áreas contíguas, condomínios residenciais e 

Objetivando contemplar a opção “net metering” 
para unidades consumidoras localizadas em 
condomínios residenciais, comerciais e polos 
industriais integrados, permitindo o rateio do 
investimento e também atendimento à integração 
e compartilhamento de infraestrutura. 
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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 c – 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$/KW (TUSD +TE), publicadas nas 
Resoluções Homologatórias que aprovam os 
reajustes ou revisões tarifárias, exceto para 
unidades consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. (...)” 

comerciais ou em polos industriais integrados, 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 c – 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$/KW (TUSD +TE), publicadas nas Resoluções 
Homologatórias que aprovam os reajustes ou revisões 
tarifárias, exceto para unidades consumidoras localizadas 
em áreas contíguas, condomínios residenciais e 
comerciais ou em polos industriais integrados. (...)” 


