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NOME DA INSTITUIÇÃO: BrS Energia 

 
 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 
 
ATO REGULATÓRIO: Resolução Normativa 482/2012  

 

EMENTA: Obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de Resolução Normativa que 

revisa a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e a Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST 

 
 

CONTRIBUIÇÕES: 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 

 
Incluir: 
 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  ................................................................................ 
§ 1º A potência instalada da central geradora de energia 
elétrica é determinada pelo menor valor, em kW, entre o 
equipamento condicionador de potência e a potência nominal 
equipamento gerador. 
 

 
A inclusão do texto tem por objetivo trazer para o 
texto da Resolução aqui em análise os 
esclarecimentos fornecidos pela Resolução 
Normativa 583/2013, em seu § 2º, do Artigo 15. 
Essa informação é de especial importância para 
sistemas fotovoltaicos, nos quais o arranjo 
fotovoltaico é usualmente sobredimensionado com 
relação ao inversor, para se obter uma melhor 
relação custo X produção. A definição também é 
importante, pois, no mercado internacional, a 
potência de uma unidade geradora costuma ser 
apresentada como a potência em CC, o que não 
segue a lógica da legislação pátria de preocupar-se 
com a corrente efetiva injetada no sistema. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 

 
Incluir: 
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 unidades consumidoras integrantes do sistema de 
compensação de energia elétrica, o faturamento referente a 
aplicação das bandeiras tarifárias deve ser efetuado sobre a 
diferença entre a energia consumida e a injetada. 
 
Observação, adequar: 
Art. 4º-A. Altera o art. 3º da Resolução Normativa nº 547, de 
16 de abril de 2013, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art. 3º………………….. 
§ 2º.  Para unidades consumidoras integrantes do sistema de 
compensação de energia elétrica, o faturamento referente a 
aplicação das bandeiras tarifárias deve ser efetuado sobre a 
diferença entre a energia consumida e a injetada. 

 
A alteração sugerida visa a adequar o texto da 
resolução em tela às alterações supervenientes com 
relação à cobrança das bandeiras tarifárias. 
Tal como se dá hoje, repete-se o conhecido problema 
da determinação de qual valor de energia serve como 
base de cálculo para cobranças assessórias, como o 
ICMS ou, no caso, a bandeira tarifária. 
Assim, busca-se manter a lógica implementada pelo 
sistema de net metering, qual seja, a paridade de 
valor entre a energia consumida e a energia injetada. 

 

 
Incluir: 
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 ..................................................................................: 
I a – Estão dispensados da cobrança do custo de disponibilidade 
os consumidores do Grupo B que instalem em suas centrais 
geradoras sistemas de armazenamento de energia com ordem 
prioridade de despacho superior à energia proveniente da rede. 
 

 
A alteração proposta visa incentivar a adoção de 
tecnologias de armazenamento de energia que 
possam modular a injeção e consumo de energia, 
quando são instaladas fontes intermitentes nas 
unidades consumidoras. Essas soluções são 
interessantes do ponto de vista sistêmico, pois 
reduzem as expectativas de realização das potências 
máximas de geradores e carga na rede. 
Trata-se de um pequeno incentivo econômico, mas 
principalmente um grande incentivo subjetivo, 
podendo zerar a conta a ser paga. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 

 
Incluir: 
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.................................................................................. 
IV – Titular da Unidade Consumidora: qualquer pessoa física ou 
jurídica que tenha vínculo efetivo com o imóvel onde está 
situada a Unidade Consumidora, podendo ser entendido como 
mesmo CPF/CNPJ, matriz e filiais, empresas integrantes do 
mesmo grupo econômico ou empresas e seus sócios integrantes 
do contrato social. 
 

 
O uso da expressão “titular”, sem outras definições 
complementares, pode gerar interpretações 
divergentes ao aplicar a regra. Tal é o caso com a 
aplicação da atual norma, na qual matriz e filial, 
embora compartilhem os 8 primeiros dígitos do CNPJ, 
podem não ser aceitas para o sistema de 
compensação, conforme cada distribuidora. 

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

 
Excluir: 
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$/MWh (TUSD +TE), publicadas nas 
Resoluções Homologatórias que aprovam os reajustes ou 
revisões tarifárias, exceto para unidades consumidoras 
localizadas em áreas contíguas. 

 
A lógica do sistema de net metering é o balanço 
energético, sempre em kWh. A conversão da energia 
em créditos em Reais é um desvio do objetivo.  


