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MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 044/2014 
 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – ABSOLAR 

 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 

ATO REGULATÓRIO: RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482/2012 E PRODIST 
 
 

EMENTA: Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e o Módulo 3 dos 
Procedimentos de Distribuição – PRODIST 

 
 

 
 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que 
se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer 
dispositivo. 
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Contribuições iniciais e pontos relevantes para o debate desta audiência pública: 
 
Primeiramente, a ABSOLAR cumprimenta a ANEEL pela positiva e bem-vinda iniciativa de abrir a Audiência Pública 026/2015 (AP 026/2015), 
para o aprimoramento da Resolução Normativa nº 482 de 17 de abril de 2012 (REN 482/2012), e a correspondente Seção 3.7 do Módulo 3 do 
PRODIST. 
 
A REN 482/2012 e o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) são importantes avanços de paradigma para o setor elétrico 
nacional, pois democratizam e incentivam a instalação de geração distribuída com base em fontes renováveis pela sociedade brasileira. A 
REN 482/2012 é um pilar fundamental de um novo modelo elétrico para o país, capaz de incorporar uma participação mais ativa dos 
consumidores em nossa matriz elétrica, já que tais consumidores passam a ter a possibilidade de gerar parte de sua demanda, com 
investimentos próprios. Desse modo, os consumidores deixam de ter um papel passivo e tornam-se participantes ativos para uma matriz 
elétrica brasileira mais renovável, limpa, sustentável, diversificada e segura. 
 
A REN 482/2012 foi estruturada pela ANEEL com o objetivo principal de incentivar e fomentar a geração distribuída renovável no país. No 
entanto, passados três anos desde a sua concepção, a resolução resultou na instalação de menos de 10 MW em sistemas de geração 
distribuída no país, um valor muito aquém do potencial nacional para o segmento. Entendemos, portanto, que um aprimoramento profundo da 
REN 482/2012 é necessário e deve priorizar um fomento mais eficiente e eficaz da geração distribuída renovável, usando para tanto 
referências e experiências de sucesso internacionais que já demonstraram sua potencialidade em outras regiões do mundo. Entre estes 
mecanismos de fomento, o net-metering comunitário e o net-metering virtual são oportunidades estratégicas para a ANEEL e recomendadas 
pela ABSOLAR. 
 
Comentários Gerais: 
 
1. Acesso à informação: os dados atuais disponibilizados pela ANEEL sobre sistemas de micro e minigeração registrados segundo a REN 

482/2012 são insuficientes e pouco esclarecedoras sobre os sistemas de micro e minigeração instalados e suas características gerais. 
Faz-se necessário ampliar as informações que são disponibilizadas à sociedade brasileira, a exemplo do que é feito em outros países que 
também incentivam a geração distribuída. Isso ajudará a sociedade a conhecer melhor as diferentes características dos sistemas 
instalados e seu comportamento tanto no sistema elétrico, quanto no clima brasileiro. Para os dados referentes aos sistemas fotovoltaicos 
(seção UFV do BIG), sugere-se que sejam disponibilizadas, em espaço dedicado exclusivamente à micro e minigeração e diferenciado 
por fonte de energia, ao menos as seguintes informações adicionais sobre cada sistema registrado através da REN 482/2012: 
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• Situação do sistema (status): planejado (com indicativo da potência nominal autorizada pela distribuidora) ou operacional (com 
indicativo da potência nominal fiscalizada pela distribuidora quando da conexão do sistema à rede de distribuição). 

• Localização do sistema: CEP, município, UF. 
• Data de entrada em operação. 
• Tecnologia dos módulos fotovoltaicos utilizados: silício monocristalino, silício multicristalino, silício amorfo, CdTe, CIGS, OPV etc. 
• Empresa responsável pela instalação do sistema. 
• Quantidade, potência nominal e marca do(s) módulo(s). 
• Quantidade, potência nominal e marca do(s) inversor(es). 
• Tipo e grupo do cliente: residencial, comercial, industrial, governo, universidade etc.; grupo A ou grupo B. 
• Distribuidora em que o sistema está registrado. 
• Energia gerada desde a data de entrada em operação, em kWh. 

 
Cabe ressaltar que a maioria destas informações já foi coletada pela ANEEL em seu “Formulário de Registro de Micro e Minigeradores” e 
está à disposição da agência. Desse modo, não há trabalho significativo na coleta destes dados, basta disponibilizá-los. Considerando 
que estamos em um momento inicial do desenvolvimento do mercado de micro e minigeração, com poucos sistemas instalados no país, 
este é um momento muito oportuno para realizar este aprimoramento, sem que isso acarrete em grandes retrabalhos para a ANEEL. 
Sugerimos o estabelecimento de um sistema online no site da ANEEL capaz de acompanhar a dinâmica destes dados, garantindo uma 
boa fonte de informações para a sociedade brasileira e para tomadores de decisão. Além de prover maior transparência e acessibilidade à 
sociedade brasileira, estes dados possibilitarão o planejamento de novas políticas públicas para o fomento à geração distribuída pelos 
governos federal, estaduais e municipais. Adicionalmente, os dados poderão ser utilizados em pesquisas acadêmicas e análises de 
mercado, gerando novos conhecimentos e informações estratégicas de interesse nacional e internacional. 

 
2. Demanda da REN 482/2012: conforme já observado desde o estabelecimento da referida resolução, a demanda da REN 482/2012 

continuará sendo prioritariamente solar fotovoltaica. Isso já era esperado, conforme as experiências internacionais de países que 
adotaram programas de medição líquida (net-metering). Por exemplo, o estado da Califórnia (EUA) possui um recurso solar comparável à 
média brasileira e utiliza um modelo de net-metering considerado referência internacional. De acordo com relatórios da California Public 
Utilities Commission (CPUC), sistemas fotovoltaicos representam a esmagadora maioria dos geradores cadastrados no modelo net-
metering desde a sua criação, representando 99 % de todas as instalações participantes do programa [Fonte: California Public Utilities 
Commission (CPUC), Introduction to the Net Energy Metering Cost Effectiveness Evaluation, March 2010]. Ou seja, apenas 1 % dos 
sistemas instalados que utilizam net-metering baseiam-se em outras fontes ou tecnologias, como eólica, biomassa, biogás, células a 
combustível, entre outras. Resultados muito semelhantes são observados em outras regiões e países que também possuem legislação de 
medição líquida. Desse modo, a REN 482/2012 e seus aprimoramentos atualmente em análise estabelecerão as bases para o 
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desenvolvimento da demanda de geração distribuída do setor solar fotovoltaico. Conseqüentemente, os aprimoramentos da AP 026/2015 
devem ser definidos com especial atenção às características técnicas e econômicas da tecnologia solar fotovoltaica, sem prejuízo às 
demais fontes. 

 
3. Nomenclatura: nos documentos disponibilizados para balizar esta Audiência Pública, há uso recorrente dos termos “distribuidora”, 

“concessionária”, “permissionária” e “acessada”, de forma equivalente e intercambiável, para se referir às distribuidoras de energia 
elétrica. Para manter maior precisão técnica e clareza, recomenda-se definir e padronizar estes termos na Resolução Normativa e na 
Seção 3.7 do PRODIST, elegendo um dos termos acima para referir-se a esta figura. Isso evitará dúvidas ou confusões, em especial para 
consumidores que não possuem conhecimento técnico sobre o tema. De forma equivalente, o acessante é referido ao longo dos 
documentos por termos como “titular”, “consumidor”, “proprietário do sistema de micro ou minigeração” e “acessante”. Recomenda-se uma 
padronização destes termos, sempre que possível, simplificando e facilitando a compreensão das regras. Se necessário, incluir uma 
descrição da nomenclatura utilizada como glossário da REN 482/2012 ou junto ao caput da resolução normativa. 

 
4. Limite superior de potência nominal da micro e minigeração distribuída: a AP 026/2015 sugere a divisão da geração distribuída em duas 

categorias, de acordo com sua potência instalada: (i) menor ou igual a 75 kW; (ii) maior que 75 kW e menor ou igual a 5 MW. A instalação 
de sistemas fotovoltaicos em telhados de edifícios urbanos com potência nominal entre 1 e 5 MW tornou-se prática comum na maioria dos 
países que utilizam esta tecnologia. Portanto, limitar os sistemas beneficiados por esta regulamentação a apenas 1 MW criou uma 
barreira desnecessária para parte do mercado potencial da tecnologia solar fotovoltaica. Desse modo, a ABSOLAR considera um 
importante avanço a ampliação do limite para 5 MW. A proposta evita que a faixa de potência de 1 MW a 5 MW fique desprovida dos 
incentivos abrangidos por esta resolução. Adicionalmente, a sugestão visa harmonizar os procedimentos legais envolvidos na 
implementação de empreendimentos com potência nominal até 5 MW. No entanto, cabe esclarecer que tanto o limite de 1 MW, quanto o 
limite de 5 MW estabelecido pela AP 026/2015 não possuem fundamentação em restrições técnicas ou tecnológicas. Contextualizando o 
caso brasileiro com o cenário internacional, outras matrizes elétricas ao redor do mundo já possuem experiências bastante positivas em 
aplicar o modelo de net-metering para sistemas de geração distribuída com potência nominal superior a 1 MW. Nos EUA há pelo menos 
10 estados que utilizam limites superiores a este valor, sendo o maior limite o do estado de New Mexico, com uma potência nominal 
máxima por sistema de 80 MW. Adicionalmente, pelo menos três estados dos EUA não definem um limite máximo para a participação no 
net-metering, limitando-o em função da carga ou demanda contratada da unidade consumidora. Por exemplo, o estado do Arizona permite 
a participação no net-metering de sistemas com potência nominal de até 125 % da carga ou demanda contratada da unidade 
consumidora, sem a necessidade de um pedido de aumento de carga ou demanda [Fonte: Freeing the Grid, Best and Worst Practices in 
State Net Metering Policies and Interconnection Procedures, 2014.]. Entendemos que uma lógica similar deveria ser aplicada ao caso 
brasileiro. 
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5. Reinclusão da terminologia “comunhão de fato ou de direito” na REN 482/2012: as alterações aprovadas pela REN 517/2012 ao inciso III 
do Artigo 2º e ao inciso IV do Artigo 7º da REN 482/2012, removendo dos mesmos o trecho referente a “unidades consumidoras reunidas 
por comunhão de interesses de fato ou de direito” criaram uma barreira à adesão ao sistema de compensação de energia elétrica de uma 
parcela importante da sociedade brasileira. Com a nova redação dos referidos incisos, apenas unidades consumidoras de mesmo titular 
(CPF ou CNPJ) puderam participar do sistema supracitado. Com isso, uma fração importante dos consumidores residenciais, comerciais e 
industriais, não pôde usufruir do sistema de compensação de energia elétrica. Exemplos dos segmentos afetados são: unidades ou 
grupos de unidades consumidoras reunidas por comunhão de interesses de fato, como apartamentos e condomínios; empresas matrizes 
e filiais possuidoras de CNPJ com mesma raiz, porém com sufixos diferentes; diferentes tipos de cooperativas; edifícios públicos; 
prefeituras; entre outros. A título de magnitude da parcela afetada pelo aspecto em questão, apenas considerando-se o segmento de 
consumidores residenciais, ao menos 10 % da população brasileira foi excluída da REN 482/2012 com a redação atual. A maioria destes 
consumidores vive em regiões metropolitanas e grandes centros urbanos responsáveis por parcela considerável da carga do sistema 
elétrico brasileiro. Além disso, dados do IBGE demonstram uma tendência atual e futura de uma maior parcela da população brasileira 
utilizar residências com estas características, como apartamentos e condomínios. Somando-se aos fatos hora apresentados, uma breve 
análise das contribuições enviadas à AP 100/2012, que deu origem à REN 517/2012, revela que dos doze autores que se manifestaram 
frente ao inciso III do Artigo 2º, oito deles estavam de acordo com a necessidade revisão da eliminação da terminologia “comunhão de fato 
ou de direito”. Apesar disso, o pedido de revisão deste artigo não foi aceito pela ANEEL, visto que a agência tinha a expectativa de que a 
nova redação eliminaria a possibilidade de incidência de ICMS sobre a energia participante do SCEE. Infelizmente, esta nobre meta não 
foi atingida, o que reforça a necessidade de se reavaliar a eliminação da terminologia “comunhão de fato ou de direito”, de modo a ampliar 
a possibilidade de participação da sociedade brasileira na micro e minigeração distribuída. 

 
6. Duração dos créditos de energia elétrica do Sistema de Compensação de Energia Elétrica: A idéia de utilizar créditos de energia elétrica 

que expirem prejudica os objetivos da REN 482/2012 e conflita com os objetivos gerais de eficiência energética do sistema elétrico 
brasileiro: 

 
• Considere um consumidor-gerador que possui em sua unidade consumidora um sistema de micro ou minigeração distribuída, 

planejado para compensar a maioria da sua demanda de energia elétrica. Se, em um momento futuro, tal consumidor-gerador adotar 
outras ações de eficiência energética em sua instalação (ex: lâmpadas, equipamentos e/ou maquinários mais eficientes), ele passará a 
acumular créditos de energia que não poderá compensar. Caso estes créditos expirem, ele perderá parte dos benefícios de seu 
investimento da geração distribuída, pois parte dos créditos a que tem direito expirará anualmente. Ou seja, ao expirarem, os créditos 
terão dois efeitos na demanda: um desestímulo à participação na geração distribuída (para evitar a perda de créditos) ou um 
desestímulo aos investimentos em eficiência energética (para evitar a perda de créditos), em ambos os casos tornando-se um 
desincentivo à geração distribuída. Note, ainda, que há outra injustiça velada: no exemplo elucidado, a energia elétrica gerada pelo 
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cosumidor-gerador não deixará de ser comercializada pela distribuidora, que receberá de outro comprador por esta energia elétrica. 
Portanto, quando os créditos expirarem, o consumidor-gerador terá perdido parte de seu investimento privado, que será repassado a 
terceiros (modicidade tarifária). 

 
Ampliar o prazo de duração dos créditos de energia elétrica não resolve o problema descrito acima e apenas serviria como uma medida 
paliativa pouco eficaz na resolução da incompatibilidade estrutural do modelo. Cientes destas dificuldades, muitos países que utilizam o 
método net-metering estabeleceram que os créditos de energia elétrica produzidos pelo consumidor-gerador possuem duração 
permanente, ou seja, não expiram e não são invalidados ou perdidos pelo investidor privado. Com base nesta análise, recomendamos à 
ANEEL eliminar a expiração de créditos de energia elétrica e permitir a portabilidade dos mesmos, no caso de encerramento da relação 
contratual com o proprietário de micro ou minigeração. 

 
7. Propriedade dos benefícios auxiliares advindos da micro e minigeração distribuída: é importante que a REN 482/2012 explicite em seu 

texto que qualquer benefício adicional advindo da energia elétrica produzida pelo sistema de micro ou minigeração (ex: créditos de 
carbono, mecanismo de desenvolvimento limpo, créditos de energias renováveis etc.) são de propriedade do proprietário do sistema de 
micro ou minigeração e não podem ser apropriados ou utilizados por terceiros sem o consentimento deste. 

 
8. Impactos da micro e minigeração distribuída no setor elétrico brasileiro: em sua análise de impacto regulatório (AIR – Anexo V), a ANEEL 

utilizou como base para seus cálculos premissas da Nota Técnica DEA 019/2014 da EPE. Por um lado, o levantamento inicial da EPE 
apontava um total de 6 benefícios de peso médio e 10 benefícios de peso baixo, somando 16 benefícios positivos da geração distribuída. 
Por outro lado, o levantamento indicava 1 custo de peso alto, 2 custos de peso médio e 9 custos de peso baixo, num total de 12 custos da 
geração distribuída. Ao selecionar parâmetros para sua análise, a ANEEL deixou de lado alguns dos principais contribuintes para um 
impacto positivo da geração distribuída, em especial nas esferas de benefícios socioeconômicos e socioambientais. Adicionalmente, a 
ANEEL considerou que, ao substituir a energia proveniente de termelétricas a combustíveis fósseis, o valor da geração distribuída 
equivaleria ao atual PLD de R$ 388,48/MWh. No entanto, sabemos que as usinas termelétricas de ponta, atualmente despachadas e 
operando em tempo integral desde o ano de 2013, possuem preços superiores a R$ 800/MWh. Ou seja, esta premissa também subestima 
os benefícios econômicos da geração distribuída em substituir a geração termelétrica de ponta, prejudicando uma análise justa de seus 
impactos positivos ao país. Desse modo é importante frisar, de forma transparente e responsável, que o impacto estimado pela ANEEL 
subestima os benefícios da geração distribuída para a sociedade brasileira e, conseqüentemente, não reflete de forma aprofundada as 
vantagens que a geração distribuída pode oferecer ao Brasil. Diferentes análises internacionais realizadas em outros mercados já 
demonstraram que os benefícios da geração distribuída participante da medição líquida superam em muito os seus custos, representando 
importante ganho ao setor elétrico de um país. Desse modo, a argumentação de que a geração distribuída onera a sociedade brasileira é 
incompleta e parcial. Por estes motivos e pela importância deste tema para a sociedade brasileira e para o país, solicitamos à ANEEL e à 
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EPE que realizem um estudo imparcial, abrangente e aprofundado sobre os impactos da micro e minigeração distribuída no setor elétrico 
brasileiro, de modo a esclarecer e amadurecer o debate sobre o tema. 

 
9. Consulta/Informação de acesso: na Nota Técnica 0017/2015-SRD-ANEEL, item 119, a ANEEL solicita contribuições acerca dos impactos 

da remoção da consulta/informação de acesso ou da efetiva aplicabilidade destas etapas. A ABSOLAR recebeu contribuições de seus 
associados reforçando a importância de manutenção da possibilidade de consulta/informação de acesso, conforme transcrito abaixo: 

 
• Frequentemente, o desenvolvimento de um sistema de micro ou minigeração transcorre pelas etapas de “Projeto Executivo” e 

“Construção”. Neste caso, é essencial que, durante o Projeto Executivo, o consumidor receba da distribuidora um documento formal 
definindo as condições do acesso, para que a etapa de Construção possa seguir esta norma, sem modificações ou questionamentos 
durante sua execução. Desse modo, consideramos importante manter a possibilidade de realizar consulta/informação de acesso junto 
às distribuidoras. 

 
10. Criação de uma área interna da ANEEL sobre micro e minigeração: ao longo dos anos de 2014 e 2015, a ABSOLAR recebeu inúmeros 

comentários, dúvidas e reclamações de consumidores, profissionais e empresas do setor fotovoltaico atuando no segmento de micro e 
minigeração. Os pedidos variaram de simples pedidos de informações sobre a regulamentação, passando por detalhes sobre as normas e 
procedimentos de distribuidoras específicas, até a mediação de conflitos complexos entre profissionais e empresas do setor ao lidarem 
com as distribuidoras. A ABSOLAR entende que o acompanhamento, fiscalização e mediação do setor elétrico são atribuições primárias 
da ANEEL, que possui um papel estruturante na resolução de conflitos entre acessantes, acessadas e prestadores de serviços voltados 
para o emergente mercado brasileiro de micro e minigeração. Desse modo, solicitamos à ANEEL a estruturação de uma área interna de 
fiscalização e atendimento à população brasileira para os assuntos de micro e minigeração de energia elétrica e do sistema de 
compensação de energia elétrica. Esta área terá um papel fundamental em acompanhar a evolução do mercado de micro e minigeração, 
na medida em que o país caminha para uma inserção massiva da geração distribuída na matriz elétrica brasileira. Segundo dados da 
EPE, a expectativa é de que o país atinja até 2050 entre 78 GW e 118 GW de geração distribuída solar fotovoltaica na matriz elétrica 
nacional. Para atingir esta meta, um envolvimento mais direto da ANEEL no planejamento, estruturação e resolução de conflitos neste 
segmento é fundamental. 

 
Esperamos que as sugestões apresentadas nesta contribuição sejam de valia para o aprimoramento das regulamentações nacionais que 
abrangem a geração centralizada baseada em energias renováveis e, em especial, para uma maior participação da energia solar fotovoltaica 
na matriz elétrica brasileira. 
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Por fim, a ABSOLAR parabeniza a ANEEL pela qualidade do trabalho desenvolvido e agradece aos profissionais da agência pelos 
esclarecimentos e discussões enriquecedoras ao longo do processo de formulação destas contribuições. 
 
Com os nossos melhores cumprimentos, 
 
Dr. Rodrigo Lopes Sauaia 
Diretor Executivo, em representação à Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) 
 



 

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - ABSOLAR 
Av. Paulista, 1636, 7˚ Andar, Conj. 706 • Bela Vista • São Paulo-SP • 01310-200 • Telefone: +55 (11) 3197 4560 • www.absolar.org.br 

9 

 

 

TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Art. 2º Alterar o art. 4º da Resolução Normativa nº 482, 
de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
§1º A potência instalada dos participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica fica limitada à carga 
instalada, no caso de unidade consumidora do grupo B, 
ou à máxima demanda contratada, para unidade 
consumidora do grupo A. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Art. 2º Alterar o art. 4º da Resolução Normativa nº 482, 
de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
§1º A potência nominal do sistema de micro ou 
minigeração instalada dos participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica fica inicialmente 
limitada à a 125% da somatória das cargas instaladas, 
no caso de unidades consumidoras do grupo B, ou  à a 
125% da somatória das máximas demandas 
contratadas, para unidades consumidoras do grupo A, 
com base nas unidades consumidoras participantes do 
sistema de compensação de energia elétrica elencadas 
no Acordo Operativo ou Relacionamento Operacional, 
limitados aos limites estabelecidos no Art. 2º. 
 

A exigência de solicitação de aumento de carga 
instalada ou demanda contratada para a instalação de 
centrais geradoras com potência nominal superior à 
carga instalada ou demanda contratada, 
independentemente do fator de capacidade da central 
geradora utilizada, prejudica sobremaneira as centrais 
geradoras fotovoltaicas, cujo fator de capacidade está na 
faixa de 0,20 (20 %). O efeito de carregamento da rede 
de uma central geradora com fator de capacidade 0,20 é 
bastante inferior àquele de uma central geradora com 
fator de capacidade 0,60 e a metodologia atual não leva 
este ponto em consideração. 
 
Adicionalmente, a limitação de potência proposta cria 
uma barreira para a efetiva utilização do SCEE em áreas 
contíguas ou unidades consumidoras em comunhão de 
fato ou de direito. Exemplos: (i) aplicação do SCEE em 
áreas comuns do programa Minha Casa Minha Vida, 
para atendimento à demanda dos condôminos do 
programa; (ii) aplicação do SCEE em áreas comuns de 
prédios e condomínios residenciais ou comerciais. Por 
isso, sugere-se que a limitação inicial (pois pode ser 
solicitado aumento de carga/demanda) seja de 125% da 
somatória das cargas/demandas das unidades 
consumidoras participantes do SCEE, permitindo correto 
compartilhamento de créditos entre os participantes e 
incentivando o uso de sistemas de geração distribuída 
em áreas comuns de edificações, maximizando os 
benefícios positivos da geração distribuída. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Art. 2º Alterar o art. 4º da Resolução Normativa nº 482, 
de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
§2º Caso o consumidor deseje instalar central geradora 
com potência superior ao limite estabelecido no §1º, 
deve solicitar aumento da carga instalada, no caso de 
unidade consumidora do grupo B, ou aumento da 
demanda contratada, no caso de unidade consumidora 
do grupo A. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Art. 2º Alterar o art. 4º da Resolução Normativa nº 482, 
de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
§2º Caso o consumidor acessante deseje instalar central 
geradora com potência superior ao limite estabelecido no 
§1º, deve solicitar aumento da carga instalada, no caso 
de unidade consumidora do grupo B, ou aumento da 
demanda contratada, no caso de unidade consumidora 
do grupo A, devendo tal solicitação ser atendida 
gratuitamente, sem custos ao acessante, até o limite de 
carga estabelecido pela Resolução Normativa nº 414, de 
9 de setembro de 2010. 
 

Conforme estabelecido nos Art. 40 e Art. 41 da REN 
414/2010, qualquer solicitação de aumento de carga até 
50 (cinqüenta) kW deverá ser realizada gratuitamente 
pela acessada, sem cobrança ao acessante. 
 
“REN 414/2010: 
 
Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à 
solicitação de fornecimento para unidade consumidora, 
localizada em propriedade ainda não atendida, cuja 
carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser 
enquadrada no grupo B. 
 
Art. 41. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à 
solicitação de aumento de carga de unidade 
consumidora do grupo B, desde que a carga instalada 
após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja 
necessário realizar acréscimo de fases da rede em 
tensão igual ou superior a 2,3 kV.” 
 
Solicitamos à ANEEL confirmar esta informação e 
explicitá-la na REN 482/2012, garantindo maior clareza e 
transparência para acessantes e acessadas. Ou seja, 
não cabe cobrança de participação financeira para 
pedidos de aumento de carga até 50 kW. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Art. 2º Alterar o art. 4º da Resolução Normativa nº 482, 
de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
§3º Não devem ser consideradas as cargas diretamente 
relacionadas ao sistema auxiliar da central geradora 
para comprovar a carga instalada da unidade 
consumidora do grupo B. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Art. 2º Alterar o art. 4º da Resolução Normativa nº 482, 
de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
§3º Não devem ser consideradas as cargas diretamente 
relacionadas ao sistema auxiliar da central geradora 
para comprovar a carga instalada da unidade 
consumidora do grupo B. 
 

A AP 026/2015 visa reduzir barreiras ainda existentes à 
micro e minigeração distribuída, incentivando a 
instalação de geração de pequeno porte a partir de 
fontes renováveis próximas aos centros de carga. 
 
Uma das principais barreiras ao uso do sistema de 
compensação de energia por consumidores comerciais é 
a inexistência de telhados próprios ou a inexistência de 
áreas contiguas para instalação. A instalação de um 
sistema de micro ou minigeração em outro local da rede 
de distribuição, diverso da unidade consumidora, mas 
ainda próximo ao centro de carga é essencial para 
superar esta barreira. 
 
A exigência de que exista carga consumidora no ponto 
de conexão e o impedimento de que as cargas auxiliares 
do sistema de geração possam ser consideradas para 
comprovar a carga representa a criação de uma nova 
barreira à expansão do sistema da micro e minigeração 
distribuída no país. 
 
O mecanismo de geração distribuída comunitária é 
fundamental para incentivar a instalação de sistemas de 
micro e minigeração em regiões com restrição de 
espaço, como em edificações verticais, bem como em 
consumidores localizados em unidades consumidoras 
alugadas. O modelo internacionalmente conhecido como 
“community solar” permite que cidadãos e empresas que 
não possuam áreas disponíveis no local para a geração 
distribuída possam participar do SCEE, através da 
instalação de um sistema de geração distribuída em 
outra localidade, dentro do centro de carga, contribuindo 
para a geração distribuída renovável em sua região. A 
ABSOLAR defende fortemente a adoção do modelo de 
geração distribuída comunitária na REN 482/2012, 
democratizando de forma mais isonômica e abrangente 
o acesso à geração distribuída no país. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Art. 3º Alterar o parágrafo único no art. 5º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 5º... 
 
Parágrafo único. Os custos de eventuais melhorias no 
sistema de distribuição em função exclusivamente da 
conexão de microgeração ou minigeração distribuída 
participante do sistema de compensação de energia 
elétrica não deverão fazer parte do cálculo da 
participação financeira do consumidor, sendo 
integralmente arcados pela distribuidora. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Art. 3º Alterar o parágrafo único no art. 5º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 5º... 
 
Parágrafo único. Os custos de eventuais melhorias no 
sistema de distribuição em função exclusivamente da 
conexão de microgeração ou minigeração distribuída 
participante do sistema de compensação de energia 
elétrica não deverão fazer parte do cálculo da 
participação financeira do consumidor acessante, sendo 
integralmente arcados pela distribuidora acessada. 
 

Adequação de redação para padronizar a nomenclatura. 
 



 

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - ABSOLAR 
Av. Paulista, 1636, 7˚ Andar, Conj. 706 • Bela Vista • São Paulo-SP • 01310-200 • Telefone: +55 (11) 3197 4560 • www.absolar.org.br 

13 

 

TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
II a – caso a energia injetada seja superior à consumida, 
o excedente de energia será igual à diferença entre o 
montante de energia injetada e o montante de energia 
consumida. 
 
II b – quando o excedente de energia acumulado em 
ciclos de faturamentos anteriores for utilizado para 
compensar o consumo no mês corrente, não se deve 
debitar do saldo atual o montante de energia equivalente 
ao custo de disponibilidade, para consumidores do grupo 
B. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
II a – caso a energia injetada seja superior à consumida, 
o excedente de energia será igual à diferença entre o 
montante de energia injetada e o montante de energia 
consumida. 
 
II b – quando o excedente de energia acumulado em 
ciclos de faturamentos anteriores for utilizado para 
compensar o consumo no mês corrente, não se deve 
debitar do saldo atual o montante de energia equivalente 
ao custo de disponibilidade, para consumidores do grupo 
B. 
 
II a – o cálculo de créditos acumulados de energia 
elétrica deverá ser realizado através da equação abaixo: 
 

ICCDCA +−= )(  

 
 
Onde: 
CA = créditos acumulados (kWh), sendo que para 
qualquer valor de CA < 0, tratar CA como igual a zero. 
CD = custo de disponibilidade (kWh) 
C = consumo mensal de energia elétrica ativa (kWh) 
I = energia elétrica gerada e injetada na rede (kWh) 
 
 

A redação proposta pela ANEEL não soluciona de forma 
abrangente a atual compensação indevida de créditos 
de energia elétrica devido ao custo de disponibilidade. A 
ABSOLAR recomenda a utilização da fórmula abaixo, 
que elimina qualquer interpretação equivocada sobre a 
cobrança dos créditos: 
 

ICCDCA +−= )(  

 
Onde: 
CA = créditos acumulados (kWh) 
CD = custo de disponibilidade (kWh) 
C = consumo mensal de energia elétrica ativa (kWh) 
I = energia elétrica gerada e injetada na rede (kWh) 
 
Exemplos de cálculos de créditos acumulados (CA) para 
uma unidade consumidora trifásica (CD = 100 kWh) com 
consumo de 500 kWh/mês (C = 500 kWh), em diferentes 
situações de injeção de energia na rede de distribuição: 
(i) nenhuma injeção de energia na rede de distribuição (I 
= 0 kWh); (ii) injeção de 250 kWh na rede de distribuição 
(I = 250 kWh); (iii) injeção de 500 kWh na rede de 
distribuição (I = 500 kWh); (iv) injeção de 750 kWh na 
rede de distribuição (I = 750 kWh). 
 
Caso C I CD CA Energia a Pagar 

(i) 500 0 100 0 500 

(ii) 500 250 100 0 250 

(iii) 500 500 100 100 100 

(iv) 500 750 100 350 100 

Nota: valores em kWh. 
 
 



 

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - ABSOLAR 
Av. Paulista, 1636, 7˚ Andar, Conj. 706 • Bela Vista • São Paulo-SP • 01310-200 • Telefone: +55 (11) 3197 4560 • www.absolar.org.br 

14 

 

TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
III - caso existam postos tarifários e a energia ativa 
injetada em um determinado posto tarifário seja superior 
à consumida, a diferença deverá ser utilizada para 
compensação em outros postos tarifários dentro do 
mesmo ciclo de faturamento, devendo ser observada a 
relação entre as componentes da tarifa em R$/MWh 
(TUSD +TE), publicadas nas Resoluções 
Homologatórias que aprovam os reajustes ou revisões 
tarifárias, se houver. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
III - caso existam postos tarifários e a energia ativa 
injetada em um determinado posto tarifário seja superior 
à consumida, a diferença deverá ser utilizada para 
compensação em outros postos tarifários dentro do 
mesmo ciclo de faturamento, devendo ser observada a 
relação entre as componentes da tarifa em R$/MWh 
(TUSD +TE), publicadas nas Resoluções 
Homologatórias que aprovam os reajustes ou revisões 
tarifárias, se houver. 
 

A metodologia proposta pela ANEEL cria uma barreira 
financeira para a instalação de micro e minigeração 
distribuída, na medida em que aprofunda a diferença de 
valor entre a energia gerada fora da ponta econômica e 
dentro da ponta econômica do sistema elétrico brasileiro. 
Esta medida afetaria negativamente todos os clientes do 
país atualmente incorporados nas tarifas branca, azul e 
verde, o que seria um enorme retrocesso para a REN 
482/2012. 
 
A ponta econômica utilizada pelo setor elétrico brasileiro 
está parcialmente defasada da ponta técnica, ou seja, 
dos reais picos de demanda do país. Historicamente, os 
picos de demanda diária ocorrem no meio do dia, entre 
as 14:00 e 16:00, durante os meses de verão, conforme 
dados do ONS: 
 

Região 
Carga Recorde 

(MW) 
Data Hora 

SE/CO 51.596 19/01/2015 14:32 

S 17.971 06/02/2014 14:29 

NE 12.166 19/01/2015 15:34 

N 6.185 04/09/2014 14:39 

SIN 85.708 05/02/2014 15:41 

Fonte: ONS, 2015. 
 
É justamente neste horário que os sistemas fotovoltaicos 
geram uma parcela expressiva de sua energia elétrica e, 
portanto, poderão contribuir com um alívio da demanda 
ao SIN. Desse modo, a ABSOLAR solicita que a ANEEL 
reavalie a proposta buscando incentivar e não 
desincentivar a geração de energia elétrica no horário de 
pico técnico do país, fomentando a geração distribuída 
através de uma compensação de créditos em unidades 
de energia (kWh) e não em valor financeiro. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
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. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
IV - os montantes de energia ativa injetada que não 
tenham sido compensados na própria unidade 
consumidora poderão ser utilizados para compensar o 
consumo da própria unidade consumidora ou de outras 
unidades previamente cadastradas para esse fim, de sua 
titularidade ou de titularidade de outras unidades 
consumidoras localizados em áreas contíguas ou que a 
ela forem vinculadas por comunhão de interesse de fato 
ou de direito, desde que 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. 
 

Recomendamos suprimir a regra que determina que a 
energia ativa injetada deve ser prioritariamente 
compensada com o consumo da própria unidade 
consumidora onde estiver instalada a central geradora. 
Esta regra é destoante do critério estabelecido na 
proposta contida no inciso “Va” que, nos casos de 
unidades consumidoras situadas em áreas contíguas, 
autoriza que a energia excedente seja alocada entre 
seus integrantes, sem a necessidade de compensar o 
prioritariamente o consumo da unidade consumidora na 
qual se encontra instalada a central geradora. Assim, 
entende-se que esse último critério deve ser aplicado a 
todos os casos, garantindo um tratamento igualitário. 
Adicionalmente, a ABSOLAR defende a retomada da 
primeira redação da Resolução ANEEL nº 482/2012, que 
permitia a compensação de energia elétrica pelos 
consumidores reunidos por comunhão de interesses de 
fato ou de direito. 
A proposta da ANEEL de permitir a compensação do 
crédito de energia em áreas contíguas seria um avanço 
parcial. Seria mais eficiente permitir a compensação de 
energia de unidades consumidoras reunidas por 
“comunhão interesse de fato”, com o objetivo de permitir 
que um agrupamento de unidades consumidoras 
situadas em uma mesma área geográfica e que não 
estejam necessariamente dispostas de forma contígua, 
possa também ser contemplado pela regulamentação. 
Da mesma forma, é importante recuperar a possibilidade 
de compensação entre consumidores reunidos por 
comunhão de direito a fim de autorizar a participação no 
SCEE de sociedades controladas e coligadas de 
controlador comum, atendidas pela mesma distribuidora, 
na forma definida na Nota Técnica nº 066/2012 da 
ANEEL, que analisou as contribuições à Audiência 
Pública nº 079/2011 da ANEEL. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
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.  
 
Va – para os casos de unidades consumidoras 
localizadas em áreas contíguas, a energia excedente 
poder 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. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
V – o proprietário do sistema de micro ou minigeração 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 dos créditos acumulados a serem 
compensados em para cada uma delas., devendo a 
unidade consumidora onde se encontra instalada a 
geração ser a primeira a ter seu consumo compensado. 
 
Va – para os casos de unidades consumidoras 
localizadas em áreas contíguas, a energia excedente 
poder 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 a – a lista de unidades consumidoras participantes do 
sistema de compensação de energia elétrica e a ordem 
de prioridade definida no inciso “V” para as mesmas 
poderão ser alteradas através de notificação do 
proprietário do sistema de micro ou minigeração à 
distribuidora, por escrito ou por meio eletrônico, 
passando a valer a partir do ciclo de faturamento 
subsequente. 
 

A alteração de “consumidor” para “proprietário do 
sistema de micro ou minigeração” visa aprimorar a 
nomenclatura, usando como referência a descrição dada 
ao signatário do Acordo Operativo ou Relacionamento 
Operacional, evitando confusões na aplicação da 
resolução. 
 
A regra de compensação do consumo de energia elétrica 
em quaisquer unidades de consumo que não 
necessariamente na unidade geradora deve ser aplicada 
de forma equânime a todos os casos, e não somente 
aos consumidores localizados em áreas contíguas, 
dispensando assim tratamento igualitário às diversas 
categorias de consumidores. 
 
Desta maneira, propõe-se a exclusão do inciso “V a”, já 
que com a sugestão ora apresentada não haverá mais 
regra diferenciada em relação aos consumidores 
localizados em área contígua. 
 
Adicionalmente, é importante a inclusão de um novo 
inciso “V a”, disciplinando a possibilidade de atualização 
das unidades consumidoras e da ordem de prioridade 
das mesmas no SCEE junto às distribuidoras. Com isso, 
levam-se em conta possíveis mudanças nos perfis de 
consumo das unidades consumidoras, de modo a 
garantir maior flexibilidade e evitar prejuízos aos 
consumidores participantes do SCEE. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
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. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
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. 
 

Em complementaridade às demais contribuições sobre o 
tema, não há necessidade de tal verificação por parte 
das distribuidoras. Isso resultaria em custos adicionais 
ao procedimento de acesso para micro e minigeração, 
demandaria investimentos adicionais por parte das 
distribuidoras e criaria um passo adicional de burocracia 
para o procedimento de acesso de sistemas de micro e 
minigeração no país. 
 
Desse modo, recomenda-se a não inclusão deste item 
“V b” na regulamentação em análise, uma vez que ele 
não traria benefícios diretos e representaria custos 
adicionais à operacionalização desta resolução. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
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 os componentes da tarifa em 
R$/MWh (TUSD + TE), publicadas nas Resoluções 
Homologatórias que aprovam os reajustes ou revisões 
tarifárias, exceto para unidades consumidoras 
localizadas em áreas contíguas. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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, e vice-
versa, deverá observar a relação entre os componentes 
da tarifa em R$/MWh (TUSD + TE),  publicadas nas 
Resoluções Homologatórias que aprovam os reajustes 
ou revisões tarifárias, exceto para unidades 
consumidoras localizadas em áreas contíguas . 
 
OU 
 
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, e vice-
versa, deverá observar a relação entre os componentes 
TE da tarifa em R$/MWh (TUSD + TE),  publicadas nas 
Resoluções Homologatórias que aprovam os reajustes 
ou revisões tarifárias, exceto para unidades 
consumidoras localizadas em áreas contíguas. 
 

Faz-se necessária a inclusão da expressão “e vice-
versa” com vistas a conferir tratamento igualitário nas 
duas situações descritas a seguir: (i) energia elétrica 
produzida e injetada no grupo A e compensada no grupo 
B ou (ii) energia elétrica produzida e injetada no grupo B 
e compensada no grupo A. 
 
Este esclarecimento é fundamental para que o modelo 
proposto pela ANEEL não represente um duplo 
desincentivo à geração distribuída. O modelo proposto 
pela ANEEL ocasionará desincentivo à compensação de 
energia entre grupo A e grupo B, uma vez que a energia 
do grupo A possui um valor financeiro inferior àquela do 
grupo B. 
 
Em contrapartida, com a nova redação, esclarece-se que 
existe um incentivo à compensação de energia entre 
grupo B e grupo A, uma vez que a energia do grupo B 
possui um valor financeiro superior àquela do grupo A. 
Portanto, a proposta estabelece um tratamento 
equilibrado e que não prejudica duplamente a geração 
distribuída. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
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. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
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. 
 

Vide justificativa para o Art. 7º, inciso III. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
VII - os créditos de energia ativa resultantes após 
compensação em todos os postos tarifários e em todas 
as demais unidades consumidoras, conforme incisos II a 
VI, expiram 36 (trinta e seis) meses após a data do 
faturamento e serão revertidos em prol da modicidade 
tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer forma 
de compensação após esse prazo. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
VII - os créditos de energia ativa resultantes após 
compensação em todos os postos tarifários e em todas 
as demais unidades consumidoras, conforme incisos II a 
VI, não expiram, podendo ser utilizados para 
compensação em um momento futuro 36 (trinta e seis) 
meses após a data do faturamento e serão revertidos em 
prol da modicidade tarifária sem que o consumidor faça 
jus a qualquer forma de compensação após esse prazo. 
 

Os investimentos em um sistema de micro e minigeração 
são de origem privada e não podem ser apropriados pela 
modicidade tarifária, como se fossem de origem pública. 
Não é papel de investidores privados subsidiar a 
modicidade tarifária com investimentos próprios. 
 
A ABSOLAR sugere que a ANEEL trate os créditos de 
energia elétrica do SCEE com o mesmo tipo de 
portabilidade utilizada pela ANATEL para créditos de 
telefonia móvel: os créditos de energia elétrica não serão 
perdidos e poderão ser transferidos entre diferentes 
unidades consumidoras do proprietário do sistema de 
micro ou minigeração em um momento futuro, sem 
prejuízo aos investimentos privados feitos pelo mesmo. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
VIII - eventuais créditos de energia ativa existentes no 
momento do encerramento da relação contratual do 
consumidor serão revertidos em prol da modicidade 
tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer forma 
de compensação. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
VIII - eventuais créditos de energia ativa existentes no 
momento do encerramento da relação contratual do 
consumidor não expiram, permanecendo contabilizados 
em nome do proprietário do sistema de micro ou 
minigeração e podendo ser utilizados para compensação 
em um momento futuro serão revertidos em prol da 
modicidade tarifária sem que o consumidor faça jus a 
qualquer forma de compensação. 
 

Os investimentos em um sistema de micro e minigeração 
são de origem privada e não podem ser apropriados pela 
modicidade tarifária, como se fossem de origem pública. 
Não é papel de investidores privados subsidiar a 
modicidade tarifária com investimentos próprios. 
 
A ABSOLAR sugere que a ANEEL trate os créditos de 
energia elétrica do SCEE com o mesmo tipo de 
portabilidade utilizada pela ANATEL para créditos de 
telefonia móvel: os créditos de energia elétrica não serão 
perdidos e poderão ser transferidos entre diferentes 
unidades consumidoras do proprietário do sistema de 
micro ou minigeração em um momento futuro, sem 
prejuízo aos investimentos privados feitos pelo mesmo. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
IX – adicionalmente às informações definidas na 
Resolução Normativa nº 414, de 2010, a fatura dos 
consumidores que possuem microgeração ou 
minigeração distribuída deve conter, por posto tarifário: 
 
... 
 
i) informação da participação da unidade consumidora 
no sistema de compensação de energia elétrica. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
IX – adicionalmente às informações definidas na 
Resolução Normativa nº 414, de 2010, a fatura dos 
consumidores que possuem microgeração ou 
minigeração distribuída deve conter, por posto tarifário: 
 
i)a) informação da participação da unidade consumidora 
no sistema de compensação de energia elétrica. 
 
... 
 

Renumerar o item “i)” para item “a)” e renumerar os 
demais itens para “b)” até “i)”. 
 
O primeiro item a ser apresentado na fatura deve conter 
justamente a informação da participação da unidade 
consumidora no sistema de compensação de energia 
elétrica. Com esta informação esclarecida de antemão, o 
consumidor estará mais consciente e preparado para 
avaliar os dados detalhados sobre créditos e energia 
consumida e injetada. 
 
É fundamental que as distribuidoras utilizem uma mesma 
nomenclatura padronizada para as informações e itens 
apresentados nas faturas de energia elétrica, de modo a 
facilitar comparações entre faturas de distribuidoras 
diferentes. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Texto original: não há. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
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... 
 
§3º Para os fins desta Resolução Normativa, considera-
se a comunhão de interesses de fato como o 
agrupamento de unidades consumidoras situadas em 
uma mesma área geográfica e que não estejam 
necessariamente dispostas de forma contígua, mas que 
sejam atendidas pela mesma distribuidora, e considera-
se a comunhão de direito como pessoas jurídicas 
controladas ou coligadas de controlador comum, 
atendidas pela mesma distribuidora. 
 

Recomenda-se a inserção do §3º, de modo a 
estabelecer uma definição clara e objetiva dos termos 
“comunhão de interesse de fato” e “comunhão de 
interesse de direito”. A definição proposta utiliza como 
referência a última orientação veiculada na Nota Técnica 
nº 066/2012 da ANEEL, que tratou da análise das 
contribuições à Audiência Pública nº 079/2011 da 
ANEEL. 
 
Com esta redação, estabelece-se a possibilidade de 
compartilhamento de créditos entre mesmos CPFs, 
CPFs diferentes em uma mesma área geográfica, 
mesmos CNPJs e CPNJs diferentes em uma mesma 
área geográfica. Este mecanismo representará uma 
importante ampliação do escopo da REN 482/2012, 
fomentando o uso da micro e minigeração por um 
espectro mais amplo da sociedade brasileira. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Art. 6º Alterar a redação do art. 13 da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
Art.13. Compete à distribuidora a responsabilidade pela 
coleta das informações das unidades geradoras junto 
aos micro e minigeradores distribuídos e envio dos 
dados para registro junto à ANEEL, conforme modelo 
disponível no site da Agência. 
 
Parágrafo único. Os dados para registro devem ser 
enviados até o dia 10 de cada mês, contendo os dados 
dos micro e minigeradores que entraram em operação 
até o último dia do mês anterior. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Art.13. Compete à distribuidora a responsabilidade pela 
coleta das informações das unidades geradoras junto 
aos micros e minigeradores distribuídos e envio dos 
dados para registro junto à ANEEL, conforme modelo 
disponível no site da Agência. 
 
Parágrafo único. §1º Os dados para registro devem ser 
enviados até o dia 10 (dez) de cada mês, contendo os 
dados dos micro e minigeradores que entraram em 
operação até o último dia do mês anterior. 
 
§2º A ANEEL disponibilizará através do site da Agência, 
informações atualizadas mensalmente sobre os sistemas 
de micro e minigeração participantes do Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica, por fonte de energia. 
 

A ABSOLAR solicita um aprimoramento no acesso à 
informação sobre os sistemas de micro e minigeração 
distribuída, disponibilizada pela ANEEL à sociedade 
brasileira, conforme as sugestões descritas nos 
Comentários Gerais, no início de documento. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Texto original: não há. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Art.XX. Compete à distribuidora providenciar, através de 
seu sítio na internet, um sistema online para o 
recebimento, acompanhamento e atualização de cada 
etapa dos procedimentos para acesso de micro e 
minigeração distribuída participante do Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica ao sistema de 
distribuição. Tal sistema deverá permitir o envio de toda 
a documentação pertinente ao processo em formato 
eletrônico, pelo proprietário de sistema de micro ou 
minigeração, bem como o envio de mensagens e 
informações de responsabilidade da acessada ao 
proprietário de sistema de micro ou minigeração. 
 

As distribuidoras devem providenciar um sistema online, 
tanto para o recebimento dos pedidos de autorização e 
concessão, quanto para o acompanhamento da 
tramitação destes pedidos. Isso garantirá uma 
considerável redução de custos e ganho de agilidade 
nas etapas do processo, tanto para as acessadas, 
quanto para os acessantes. Trata-se de uma medida 
muito benéfica ao modelo proposto, proporcionando 
simplicidade e transparência no acompanhamento de 
pedidos e nas diferentes etapas do procedimento de 
acesso. Países que utilizam sistemas online já 
comprovaram as vantagens desta metodologia, a 
exemplo de Portugal (vide fonte abaixo). Esta medida 
reduz consideravelmente o tempo de espera e os custos 
relativos aos processos burocráticos envolvidos nestas 
etapas, os chamados “soft costs” ou “custos 
administrativos”. 
 
Conforme descrito na Nota Técnica 0017/2015-
SRD/ANEEL, o tempo total para o consumidor conseguir 
conectar a geração distribuída é bastante elevado e 
varia muito de distribuidora para distribuidora. A 
estruturação de um sistema padronizado online irá 
auxiliar as acessadas e acessantes, reduzindo o envio 
de documentação física e o deslocamento de 
acessantes até um posto de atendimento da acessada. 
Esta proposta contribui para atingir os novos prazos e 
metas estabelecidos pela ANEEL para as acessadas. 
 
Fonte: PV Legal European Project, Reduction of 
Bureaucratic Barriers for Successful PV Deployment in 
Europe, Fevereiro 2012. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Texto original: não há. 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 
 
Art. XX. A ANEEL irá acompanhar e, caso necessário, 
revisar esta Resolução em até cinco anos após esta 
atualização. 
 

Sugestão de acompanhamento regulatório permanente 
desta regulamentação, por se tratar de uma mudança de 
paradigma para o setor elétrico brasileiro e para garantir 
que o incentivo à micro e minigeração, almejado pela 
revisão, seja realmente atingido. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
PRODIST – MÓDULO 3 
 
Texto original: não há. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
2.1.1. A acessada deverá providenciar, através de seu 
sítio na internet, um sistema online para o recebimento, 
acompanhamento e atualização de cada etapa dos 
procedimentos para acesso de micro e minigeração 
distribuída participante do Sistema de Compensação de 
Energia Elétrica ao sistema de distribuição. Tal sistema 
deverá permitir o envio de toda a documentação 
pertinente ao processo em formato eletrônico, pelo 
acessante ou seu representante, bem como o envio ao 
acessante de mensagens e informações de 
responsabilidade da acessada. 
 

As distribuidoras devem providenciar um sistema online, 
tanto para o recebimento dos pedidos de autorização e 
concessão, quanto para o acompanhamento da 
tramitação destes pedidos. Isso garantirá uma 
considerável redução de custos e ganho de agilidade 
nas etapas do processo, tanto para as acessadas, 
quanto para os acessantes. Trata-se de uma medida 
muito benéfica ao modelo proposto. Países que utilizam 
sistemas online já comprovaram as vantagens desta 
metodologia, a exemplo de Portugal (vide fonte abaixo). 
Esta medida reduz consideravelmente o tempo de 
espera e os custos relativos aos processos burocráticos 
envolvidos nestas etapas, os chamados “soft costs”. 
 
Conforme descrito na Nota Técnica 0017/2015-
SRD/ANEEL, o tempo total para o consumidor conseguir 
conectar a geração distribuída é bastante elevado e 
varia muito de distribuidora para distribuidora. A 
estruturação de um sistema padronizado online irá 
auxiliar as acessadas e acessantes, reduzindo o envio 
de documentação física ou o deslocamento de 
acessantes até um posto de atendimento da acessada. 
Esta proposta contribui para atingir os novos prazos e 
metas estabelecidos pela ANEEL para as acessadas. 
 
Fonte: PV Legal European Project, Reduction of 
Bureaucratic Barriers for Successful PV Deployment in 
Europe, Fevereiro 2012. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
2.4.2. Compete à distribuidora a responsabilidade pela 
coleta das informações das unidades geradoras junto 
aos micro e minigeradores distribuídos e envio dos 
dados à ANEEL para fins de Registro, nos termos da 
regulamentação específica. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
2.4.2. Compete à distribuidora a responsabilidade pela 
coleta das informações das unidades geradoras junto 
aos micro e minigeradores distribuídos e envio dos 
dados à ANEEL para fins de Rregistro, nos termos da 
regulamentação específica. 
 

Pequeno ajuste na redação. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
PRODIST – MÓDULO 3 
 
2.4.5. Caso a documentação estabelecida no item 2.4.4 
esteja incompleta, a distribuidora deve, imediatamente, 
recusar o pedido de acesso e notificar o acessante sobre 
todas informações pendentes, devendo o acessante 
realizar uma nova solicitação de acesso após a 
regularização das pendências identificadas. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
2.4.5. Caso a documentação estabelecida no item 2.4.4 
esteja incompleta, a distribuidora acessada deve, 
imediatamente, recusar o pedido de acesso e notificar o 
acessante, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, sobre todas as informações pendentes, devendo 
o acessante realizar uma nova solicitação de acesso 
após a regularização das pendências identificadas, cujo 
prazo máximo de resposta acessada também será de 24 
(vinte e quatro) horas. 
 

É necessário o estabelecimento de um prazo claro e 
objetivo para a notificação de pendências ao acessante 
pela acessada. Isso evita a postergação de respostas ao 
acessante e reduz o tempo médio de tramitação dos 
procedimentos de acesso para a micro e minigeração. 
 
 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
4.1. Aplicam-se os procedimentos descritos na seção 3.3 
deste Módulo, para os casos que exijam a contrução de 
linhas, redes ou subestações. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
4.1. Aplicam-se os procedimentos descritos na seção 3.3 
deste Módulo, para os casos que exijam a construção de 
linhas, redes ou subestações. 
 

Pequeno ajuste na redação. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
4.5. Os valores de referência a serem adotados para os 
indicadores tensão em regime permanente, fator de 
potência, distorção harmônica, desequilíbrio de tensão, 
flutuação de tensão e variação de frequência são os 
estabelecidos na Seção 8.1 do Módulo 8 – Qualidade da 
Energia Elétrica. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
4.5. Os valores de referência a serem adotados para os 
indicadores de tensão em regime permanente, fator de 
potência, distorção harmônica, desequilíbrio de tensão, 
flutuação de tensão e variação de frequência são os 
estabelecidos na Seção 8.1 do Módulo 8 – Qualidade da 
Energia Elétrica. 
 

Pequeno ajuste na redação. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
PRODIST – MÓDULO 3 
 
6.1.1. O acessante deve instalar no ponto de conexão, 
junto ao padrão de entrada, sinalização indicativa da 
existência na unidade consumidora de geração própria 
através de placa de advertência. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
6.1.1. O acessante deve instalar no ponto de conexão, 
junto ao padrão de entrada, sinalização indicativa da 
existência na unidade consumidora de geração própria 
através de placa de advertência. 
 

A distribuidora deverá manter em sua base de dados a 
localização de cada unidade consumidora com micro ou 
minigeração distribuída, não sendo necessário incluir, 
em cada unidade consumidora, uma placa de 
advertência específica no padrão de entrada. 
 
A inclusão de uma placa de advertência do estilo 
“Cuidado Geração Própria” causa a impressão de que o 
sistema é mais perigoso do que outros quadros elétricos, 
o que não procede. Isso cria uma desigualdade de 
tratamento entre clientes com e sem geração distribuída. 
Por fim, cabe ressaltar que a exigência gera um custo 
adicional ao acessante, sem trazer ganhos significativos 
de segurança ao sistema elétrico. Caso contrário, todos 
os padrões de entrada energizados de unidades 
consumidoras, com ou sem geração distribuída, 
deveriam possuir uma placa de advertência, o que não 
procede. 
 
Caso a ANEEL considere fundamental a manutenção 
desta exigência, solicita-se que a placa possua uma 
descrição incentivadora e positiva sobre a geração 
distribuída, que estimule a sociedade brasileira a se 
informar sobre as vantagens e benefícios da micro e 
minigeração. Por exemplo: “Unidade consumidora com 
geração distribuída e renovável de energia elétrica”. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
PRODIST – MÓDULO 3 
 
Texto original: não há. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
9.1.1. A acessada deverá providenciar, através de seu 
sítio na internet, um sistema online para o recebimento, 
acompanhamento e atualização de cada etapa dos 
procedimentos para acesso de micro e minigeração 
distribuída participante do Sistema de Compensação de 
Energia Elétrica ao sistema de distribuição. Tal sistema 
deverá permitir o envio de toda a documentação 
pertinente ao processo em formato eletrônico, pelo 
acessante ou seu representante, bem como o envio ao 
acessante de mensagens e informações de 
responsabilidade da acessada. 
 

Conforme justificado no item 2.1.1.. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
Tabela 3- Etapas do Processo de Solicitação de Acesso 
 
1 (b) Recebimento da solicitação de acesso. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
Tabela 3- Etapas do Processo de Solicitação de Acesso 
 
1 (b) Recebimento da solicitação de acesso e entrega de 
recibo da formalização da solicitação de acesso ao 
acessante. Prazo: 24 (vinte e quatro) horas. 
 

A etapa de entrega do recibo da formalização da 
solicitação de acesso precisa constar da Tabela 3. Ele 
será fundamental para o acompanhamento pelo 
acessante e pela ANEEL do cumprimento pela acessada 
dos prazos de emissão do parecer de acesso. Com este 
recibo em mãos, o acessante terá ciência do prazo da 
distribuidora para a emissão de parecer de acesso, 
garantindo que o mesmo não seja ultrapassado. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
PRODIST – MÓDULO 3 – ANEXO II 
 
ANEXO II – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE 
ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM 
POTÊNCIA IGUAL OU INFERIOR A 5 kW 
 

PRODIST – MÓDULO 3 – ANEXO II 
 
ANEXO II – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE 
ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM 
POTÊNCIA NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 5 10 kW 
 

A ABSOLAR solicita uma adequação da potência 
nominal de sistemas de microgeração enquadrados no 
Anexo II de 5 kW para 10 kW. 
 
Esta solicitação visa harmonizar a potência do Anexo II 
com as exigências da Portaria Inmetro Nº 357/2014 e 
com as premissas de ensaios e inversores homologados 
pelo Inmetro para uso em território nacional. 
Entendemos que a limitação deste anexo até 5 kW 
criaria uma nova complexidade, estabelecendo uma 
faixa não padronizada com os demais esforços em 
andamento no âmbito do setor fotovoltaico nacional. 
 
Adicionalmente, esta medida será benéfica para 
promover a fabricação de equipamentos em território 
nacional, respeitando a mesma faixa de potência 
utilizada em ensaios nacionais de certificação de 
inversores. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 – ANEXO II 
 
3 – Tipo da Fonte de Geração 
 
Outros: 
 

PRODIST – MÓDULO 3 – ANEXO II 
 
3 – Tipo da Fonte de Geração 
 
Outros: � Outra (especificar): 
 

Pequeno ajuste na redação. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
PRODIST – MÓDULO 3 – ANEXO II 
 
4 – Documentação a Ser Anexada 
 
... 
4. Unidades participantes do sistema de compensação 
(se houver) indicando ordem de prioridade ou 
porcentagem de rateio dos créditos. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 – ANEXO II 
 
4 – Documentação a Ser Anexada 
 
1. ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e 
instalação do sistema de microgeração. 
... 
4 5. Unidades consumidoras participantes do sistema de 
compensação (se houver) indicando ordem de prioridade 
e/ou porcentagem de rateio dos créditos. 
 

Consideramos importante a inclusão da apresentação de 
ART do responsável técnico pelo projeto elétrico da 
instalação de micro ou minigeração em todos os 
formulários de solicitação. Incluir modelo padrão a ser 
preenchido pelo responsável técnico. 
 
Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede ainda são 
recentes no Brasil. Desse modo, é importante 
buscarmos a segurança e qualidade das instalações 
realizadas no país, acompanhando os profissionais e 
empresas responsáveis pela execução das obras, 
independentemente do porte dos sistemas. 
 
Adequar a numeração dos itens seguintes para “2” a “6”. 
 
Com relação ao item 4.4., recomendamos a inclusão de 
um modelo padronizado de tabela para descrição das 
unidades consumidoras participantes do SCEE, de modo 
a facilitar o acompanhamento dos acessantes, das 
acessadas e da própria ANEEL. 

PRODIST – MÓDULO 3 – ANEXO III 
 
ANEXO III – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE 
ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM 
POTÊNCIA SUPERIOR A 5 kW 
 

PRODIST – MÓDULO 3 – ANEXO III 
 
ANEXO III – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE 
ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM 
POTÊNCIA NOMINAL SUPERIOR A 5 10 kW 
 

Conforme justificado para o Anexo II, a ABSOLAR 
solicita uma adequação da potência nominal de sistemas 
de microgeração enquadrados no Anexo III de 5 kW para 
10 kW. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
PRODIST – MÓDULO 3 – ANEXO III 
 
1. ART do Responsável Técnico pelo projeto e 
construção da obra 
 
2. Projeto das instalações de conexão, memorial 
descritivo 
... 
6. Reconhecimento pela ANEEL da cogeração 
qualificada (se for o caso) 
 
7. Unidades participantes do sistema de compensação 
(se houver) indicando ordem de prioridade 
 

PRODIST – MÓDULO 3 – ANEXO III 
 
1. ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e 
instalação do sistema de microgeração construção da 
obra. 
 
2. Projeto das instalações elétricas de conexão, 
memorial descritivo. 
... 
76.  Unidades consumidoras participantes do sistema de 
compensação (se houver) indicando ordem de prioridade 
e/ou porcentagem de rateio dos créditos. 
 
67. Reconhecimento pela ANEEL da cogeração 
qualificada (se for o caso). 
 

Adequação da redação para garantir maior precisão aos 
requisitos de cada item. 
 
Com relação ao item 4.1, incluir modelo padrão a ser 
preenchido pelo responsável técnico. 
 
Corrigir a numeração dos subtítulos do formulário: 3 – 
Tipo da Fonte de Geração; 4 – Documentação a Ser 
Anexada; 5 – Contato na Distribuidora (preenchida pela 
Distribuidora); 6 – Solicitante. 
 
Com relação ao item 4.6., recomendamos a inclusão de 
um modelo padronizado de tabela para descrição das 
unidades consumidoras participantes do SCEE, de modo 
a facilitar o acompanhamento dos acessantes, das 
acessadas e da própria ANEEL. 
 

PRODIST – MÓDULO 3 – ANEXO IV 
 
1. ART do Responsável Técnico pelo projeto e 
construção da obra 
 
2. Projeto das instalações de conexão, memorial 
descritivo 
... 
6. Reconhecimento pela ANEEL da cogeração 
qualificada (se for o caso) 
 
7. Unidades participantes do sistema de compensação 
(se houver) indicando ordem de prioridade 
 

PRODIST – MÓDULO 3 – ANEXO IV 
 
1. ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e 
instalação do sistema de microgeração construção da 
obra. 
 
2. Projeto das instalações elétricas de conexão, 
memorial descritivo. 
... 
87.  Unidades consumidoras participantes do sistema de 
compensação (se houver) indicando ordem de prioridade 
e/ou porcentagem de rateio dos créditos. 
 
78. Reconhecimento pela ANEEL da cogeração 
qualificada (se for o caso). 
 

Adequação da redação para garantir maior precisão aos 
requisitos de cada item. 
 
Com relação ao item 4.1, incluir modelo padrão a ser 
preenchido pelo responsável técnico. 
 
Com relação ao item 4.3 (Estágio atual do 
empreendimento, cronograma de implantação e 
expansão), incluir modelo padrão a ser preenchido pelo 
responsável técnico. 
 
Com relação ao item 4.7., recomendamos a inclusão de 
um modelo padronizado de tabela para descrição das 
unidades consumidoras participantes do SCEE, de modo 
a facilitar o acompanhamento dos acessantes, das 
acessadas e da própria ANEEL. 
 


