
 

 
 

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2015  
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Conselho de Consumidores da Cemig 

 
 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 
 

 
 

EMENTA :  obter subsídios para o aprimoramento da proposta que revisa a Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e a Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST 
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CONTRIBUIÇÕES 

Tema Posicionamento JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Geral 
O Conselho é inteiramente favorável a medidas 
de incentivo à expansão da Geração Distribuída. 

A Geração Distribuída significa um 
avanço, gerando oportunidade para os 
consumidores que decidirem investir 
nesta modalidade reduzirem seus custos 
com energia. Também se pode vislumbrar 
um ganho para a sociedade como um 
todo em função do incremento do uso de 
fontes renováveis e no longo prazo uma 
menor dependência de fontes não 
renováveis e de grandes reservatórios.   
A proposta da ANEEL representa um 
avanço no estímulo à Geração 
Distribuída, por isso tem o apoio do 
Conselho. Não vamos entrar no mérito 
quanto aos parâmetro propostos, tais 
como os limites de potência, por 
entendermos também que estes valores 
podem mudar com a evolução da 
tecnologia e a maturação na sua 
aplicação. 
 

Possibilidade de compensação da 
energia gerada em outras unidades 
consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. 

 Rever o texto da resolução de forma a deixar 
claro se a aplicação da compensação entre 
unidades consumidoras se aplica apenas a 
unidades formalmente reunidas como 
condomínio.  

 A redação proposta na minuta de 
resolução dá margem a dúvidas: um 
consumidor com uma central geradora na 
sua residência poderia transferir o 
excedente de energia gerado para ser 
compensado pelos seus vizinhos, mesmo 
que não estabelecidos como condomínio. 
Isto não seria uma venda de energia do 
consumidor para os seus vizinhos? Seria 
este o foco da proposta da ANEEL?  
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CONTRIBUIÇÕES 

Tema Posicionamento JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Impacto nas tarifas. 

A NT 0017/2015 apresenta estimativa de 
pequenos aumentos de tarifa para os 
consumidores em função da redução de mercado 
das Distribuidoras com o incremento da Geração 
Distribuída. 
Sugerimos calcular também eventuais reduções 
tarifárias que podem vir a ocorrer em decorrência 
de menor necessidade de expansão da oferta de 
energia e pela menor utilização da energia das 
térmicas, que tem um preço muito elevado.     

 O Conselho é, em princípio, contra 
qualquer aumento de tarifas, 
especialmente no quadro atual, onde os 
aumentos de tarifas têm sido pesados 
para os consumidores. Todavia, os 
aumentos estimados na NT 0017 são 
pequenos e ainda decorrem da expansão 
da Geração Distribuída, que no seu todo 
significa a oportunidade de alguns 
benefícios para a sociedade, conforme já 
tratado no item anterior. 
Desta forma entendemos que seria 
correto procurar estimar também 
possibilidades de reduções de tarifas em 
razão da menor utilização da energia de 
fontes térmicas, que apresentam preços 
bastantes altos.    

Participação financeira do 
consumidor em situações de 
necessidade de reforço no sistema 
de distribuição. 

Estabelecer um limite de 1 MW de potência 
instalada da unidade geradora a ser implantada 
acima do qual os custos das obras de reforço 
necessárias ficariam inteiramente a cargo do 
consumidor que implantar a geração na sua 
unidade consumidora. 

As obras de reforço do sistema de 
distribuição ficando a cargo da 
Distribuidora haverá um reflexo 
(aumento) nas tarifas para todos os 
consumidores, pois a base de ativos será 
aumentada. Considerando que a proposta 
da ANEEL é de aumentar  a potência para 
mini geração de 1 MW para até 5 MW, é 
razoável supor que haverá um acréscimo 
de solicitações de acesso  de unidades 
geradoras  de maior porte, que 
geralmente demandam obras de reforço 
mais caras. Não é justo que os custos 
destas obras impactem as tarifas dos 
demais consumidores.   
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Consulta e informação de acesso. 

Estabelecer um limite de potência instalada da 
unidade geradora a ser implantada abaixo do qual 
ficam dispensadas as consultas e as  
informações de acesso. Este valor poderia ser 75 
KW, limite da micro geração. 

O processo hoje já é bastante 
burocrático, gerando grande volume de 
documentos emitidos pelos 
consumidores e pelas Distribuidoras. 
Com o estímulo à Geração Distribuída as 
solicitações de acesso irão aumentar. 
Sugere-se, portanto, eliminar para a micro 
geração distribuída as etapas de consulta 
e informação de acesso, considerando 
que as etapas de solicitação e parecer de 
acesso definidas no módulo 3 do 
PRODIST já são suficientes.    
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Benefícios fiscais 

Impostos para venda e instalação de 
equipamentos de geração distribuída devem ser 
tais que haja competitividade e atratividade nos 
negócios 
 
Na compensação de energia o ICMS deve ser 
calculado sobre a diferença entre a energia 
consumida e a energia injetada na rede. Este 
regime já é adotado em Minas Gerais, mas deve 
ser com prazo mínimo de 10 anos, em vez dos 
cinco atualmente previstos.  
 

Os projetos de GD ainda demandam 
investimentos significativos para os 
consumidores e demandam estímulos 
fiscais para se viabilizarem. 

 
O pay back destes projetos é superior a 
dez anos. 

Fontes de Financiamento 

O consumidor que deseja adquirir e instalar  
equipamentos consumidor deve ter mesmo 
tratamento de um empreendedor . Ex: TJLP 
Destinar recursos dos Programas de P & D e 
Eficiência Energética para financiamento de 
projetos de GD. Rever a regra atual que determina 
aplicação de 60 % dos recursos do Programa de 
Eficiência Energética para projetos ligados aos 
consumidores de baixa renda. 
 

Os projetos de GD ainda demandam 
investimentos significativos para os 
consumidores e há necessidade de fontes 
de financiamento.  


