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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 

 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 - ..... 
II - .... 
III - ... 

 Parágrafo único. 

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 - ..... 
II - .... 
III - ... 
IV – Áreas contíguas: UCs que fazem 
parte de uma comunhão de interesse de 
fato, a exemplo condomínios 
residenciais e comerciais, ruas fechadas 
por guaritas etc. 

 

Para que não se pairem dúvidas faz-se necessário um conceito claro do que 
pode ser considerado áreas contíguas. Há necessidade da existência de 
comprovação de adesão a uma entidade comum como um condomínio? É 
necessário a uma comunhão de interesse de fato ou é necessário uma 
comunhão de direito? Moradores de uma mesma rua podem ser considerados 
como áreas contíguas, em particular no caso de ruas fechadas que 
compartilham ações de segurança? 

Art. 2º Alterar ......a 
seguinte redação:  
“Art.4º Fica dispensada 
.....    Relacionamento 
Operacional para os 
microgeradores. 
§1º ..... 
§2º ...... 
§3º ..... 

 

Art.4 Art. 2º Alterar ......a seguinte 
redação:  
“Art.4º Fica dispensada 
.....Relacionamento Operacional para os 
microgeradores. 
§1º A potência instalada ........  para 
unidade consumidora do grupo A, 
exceto para unidades consumidoras 
localizadas em áreas contíguas. 
§2º ...... 
§3º ..... 
§4º Para unidades consumidoras 
localizadas em áreas contíguas, a 
potência instalada da central geradora 
deverá ser inferior ao somatório das 
cargas instaladas das unidades 
consumidoras participantes do sistema 
de compensação de energia elétrica, 
considerando a diversidade adotada 
para dimensionamento do ramal de 
ligação. 

 

O limite de capacidade instalada da central geradora estabelecido na minuta 
original como sendo o valor da demanda máxima da UC geradora limita 
demasiadamente o volume a ser compensado pelo conjunto de UCs com 
interesse de fato. A opção dada de solicitar aumento de carga ou demanda 
contratada eleva os custos para a UC geradora mesmo não refletindo de fato 
em maior uso do fio. Assim propõe-se que a UC geradora deveria poder 
instalar sua carga instalada/demanda contratada e mais uma parcela da carga 
instalada das demais UC’s participantes do sistema de compensação. (Um 
exemplo concreto é o caso de condomínios do Minha Casa, Minha Vida, cuja 
carga comunitária é muito pequena diante da carga conjunta de 1.000 UC’s 
residenciais e não faria sentido solicitar aumento de demanda contratada). 
Deve-se ressaltar que a nota técnica exclui a necessidade de compensar o 
TUSD para UC em áreas contíguas uma vez que a energia excedente não 
trafegará pela rede da distribuidora, circulando dentro do próprio condomínio 
(conforme parágrafo de n° 100 da Nota Técnica n° 0017/2015-SRD/ANEEL). 
Assim da mesma forma não haveria porque impor a solicitação de aumento 
de demanda para a UC geradora compensar energia elétrica nas demais UCs 
em áreas 

 


