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Prezados,  
 
Desde 2012 eu tenho um sistema Fotovoltaico na minha residência em Campinas com 
6 painéis fotovoltaicos. Em março deste ano eu fiz uma melhoria e adicionei mais 3 
paineis e melhorei muito a minha geração. Ao mesmo tempo me esforcei em reduzir 
meus gastos de energia. Porem venho me sentindo muito projudicado, pois apesar de 
todo investimento que fiz nos 3 paineis e na melhora do sistema, eu passei a pagar a 
taxa de disponibilidade ( sou trifasico e tenho que chegar neste 100kWh), o que eu 
acho que não estimula o processo como um todo e se eu soubesse que teria que pagar 
seguindo essa regra atual, não teria feito essa melhoria. 
 
Obtive um retorno da CPFL e coloco em anexo os 2 cenários de Março e Abril que eles 
apresentaram. 
 
O meu questionamento vem referente a Resolução Normativa nº 482/2012 que diz 
que consumidores conectadas em baixa tensão (grupo B), ainda que a energia injetada 
na rede seja superior ao consumo, será devido o pagamento referente ao custo de 
disponibilidade – valor em reais equivalente a 30 kWh (monofásico), 50 kWh (bifásico) 
ou 100 kWh (trifásico). 
 
No meu caso, a minha residência é trifásico e por conta disso e se observarmos o 
destaque em amarelo na planilha da para notar que foi adicionado 55 kWh para se 
chegar nos 100kWh. Esse ponto que me pareceu estranho, pois quanto mais eu 
economizo e mais gero, maior deste custo eu tenho que pagar. Resultado neste meu 
caso foi que o investimento que eu fiz para melhorar o meu sistema a partir de Março, 
não surtiu efeito esperado. 
 
 
Aguardo uma posição de como podemos melhorar isso, pois ter que chegar nos 100 
kWh para calcular a minha fatura eu acho bem equivocado e me prejudicou bastante, 
assim como outros consumidores podem questionar o mesmo. 
 
Obrigado e fico a disposição. 
 


