
 
 
À 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 

A/C 
DIRETOR-RELATOR TIAGO DE BARROS 
 
Assunto: 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. 

PREZADO DIRETOR 

O conselho de consumidores da área de concessão da AES 

ELETROPAULO – CONSELPA – apresenta suas contribuições para o processo 

que visa “obter subsídios para o aprimoramento da revisão da Resolução 

Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 e a seção 3.7 do Módulo 3 do 

PRODIST”, que aborda a micro e minigeração de energia elétrica. 

Considerando o cenário hostil pelo qual passamos no que se refere ao 

fornecimento de energia elétrica agravado pela crise hídrica que alcança 

algumas regiões do país, buscar fontes alternativas, tais como as eólicas, 

fotovoltaicas, biomassa, biogás e pequenas centrais hidrelétricas, passa ser 

solução atraente desde que haja a possibilidade de sua implantação sob o 

viés do economicamente viável, o que significa produzir uma norma que 

tenha por diretriz a simplificação, a desburocratização, a menor carga de 

impostos e o estímulo ao desenvolvimento tecnológico.  

 

Atenciosamente, 

    São Paulo, 22 de junho de 2015. 

 

 

Gilmar Ogawa 

Presidente do CONSELPA 

Representante Classe Rural  
 



 
 

Proposta e Posicionamento sobre Revisão Resolução 482/2012 

(Micro e Minigeração) 

 

 

As propostas e posicionamentos aqui registradas decorre da participação do CONSELPA na 

Audiência Pública nº 026/2015, realizada no dia 17 de junho de 2015 e que abriu discussões sobre as 

sugestões e informações adicionais voltadas ao aprimoramento da Resolução nº 482/2012 e Módulo 

3 do PRODIST, além de debate interno com a participação dos setores que o compõe.  

 

É fato que nossa matriz energética se assenta fundamentalmente na hídrica (65,96%), nos 

combustíveis fosseis (18,87%) e na biomassa (9,51%), conforme fontes da ANEEL, o que demonstra o 

potencial para explorar outras fontes, que por não serem de interesse prioritário das geradoras, 

poderiam ser exploradas pelos consumidores visando diminuir seus custos com a energia elétrica e 

garantir parte de seu suprimento em eventuais falta desse produto. Os seguintes temas merecem 

nossas reflexões e contribuições: 

 

1. O aspecto tributário (principalmente ICMS) impacta diretamente na viabilidade dos projetos 

de uso de energia alternativa em Geração Distribuída.  

 

Embora alguns tributos não estejam na esfera de decisão da ANEEL é relevante a 

manifestação porque apresentam peso no custo de implantação e de operação das fontes de 

geração de energia elétrica na categoria de micro e minigeração. 

Autorização concedida pelo CONFAZ ao Estado de São Paulo entende que a cobrança do ICMS 

ocorra em cima do saldo (energia fornecida pela concessionária menos energia fornecida ao 

sistema), o que nos atende, porém, essa posição ainda não foi ratificada oficialmente por um 

documento do Governo do Estado e há discussões que sugerem ser aplicada apenas à 

componente de energia da tarifa (TE) e não do fio (TUSD). Essa posição representaria, para a 

baixa tensão, apenas metade do desconto, assim somos favoráveis ao CONFAZ, mas também que 

governo estadual que aderiu ao convênio oficialmente se posicione sobre a isenção do ICMS. 

 



 
 

2. Portaria INMETRO nº 357/2014, de 01 de agosto de 2014, alterou a Portaria Inmetro nº 004, 

de 4/01/2011 e estabeleceu que todos os inversores com potência até 10 kW, que conectam 

os sistemas de geração solar fotovoltaico à rede de distribuição, devem ser ensaiados e 

registrados em laboratórios acreditados pelo INMETRO a partir de fevereiro de 2015 – NT 

17/2015-SRD/ANEEL, lembrando que após a publicação da REN nº 482/2012, surgiram 

diversas questões técnicas associadas à integração desses equipamentos à rede, à certificação 

dos equipamentos pelo INMETRO, ao faturamento das unidades consumidoras, além dos 

aspectos tributários sobre a energia produzida pelo consumidor, dentre outras – NT 17/2015-

SRD/ANEEL. 

Assim sobre o tema Portaria do INMETRO e Certificações internacionais entendemos que cabe a 

ANEEL sua avaliação, até porque envolve interesse da indústria nacional sobre produtos 

importados similares, porém é possível aproveitar que as exigências estão momentaneamente 

suspensas e que se definam prazos razoáveis e ajustados à realidade do mercado, propiciando o 

aumento no número de empresas que se qualifiquem dentro dos padrões de qualidade e 

segurança do sistema, o que é benéfico ao consumidor e evita-se o monopólio nas mãos de 

poucos fornecedores. Afinal a competição tende a estimular o desenvolvimento de novas 

tecnologias e a baratear equipamentos e serviços. 

 

3. A inclusão de qualquer fonte renovável deve ser considerada na revisão da resolução e a 

proposta do aumento do limite de potência instalada para a central geradora conectada à 

rede por meio de instalações de unidades consumidoras que passam de 1MW para 5MW, 

exceto para central geradora hidrelétrica – CGH, cujo limite legal para o registro na ANEEL é 

de 3 MW (NT 17/2015-SRD/ANEEL).  

 

O CONSELPA entende razoáveis os limites propostos (3MW e 5MW) para MINIGERAÇÃO, 

razão pela qual apoia esses valores.  

 

4. Na proposta da ANEEL referente à MICROGERAÇÃO a sua redução para o limite de 75KW 

deveria ser revistos. 

Entendemos que o adequado seria a adoção ATÉ 100 kW, porque abre espaço para se possa 

trabalhar outras faixas dentro desse limite, fato que irá atender ao consumidor de menor 

poder aquisitivo, abrindo-se a possibilidade para a simplificação dos procedimentos de 

distribuição e menores custos na implantação da microgeração.  



 
 

 

 

5. A proposta de se retirar a restrição de o consumidor poder compensar a energia excedente 

injetada apenas em unidades consumidoras cujo titular tenha o mesmo Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ), retornando ao conceito original da REN nº 

482/2012 e que eventuais créditos de energia fossem utilizados também em outras unidades 

consumidoras localizadas em áreas contíguas, tais como condomínios residenciais e 

comerciais, pois eles fazem parte de uma comunhão de interesse de fato, não 

necessariamente com o mesmo titular é apoiado pelo CONSELPA. 

 

O que ficou evidenciado nas discussões dentro dos conselhos é que não há clareza em alguns 

conceitos apresentados, porque abre margem à interpretações diversas, assim para 

exemplificar, cite-se o termo “contígua” que beneficia o compartilhamento da energia 

elétrica gerada e no sistema de  compensação, porém qual seria a abrangência do termo 

onde houvesse servidão administrativa (linha de transmissão, estradas vicinais, de servidão 

de passagem, oleodutos, gasodutos) ou rios, lagos ou lagoas ou qualquer outro corpo d’água 

natural ou artificial?. Propõe-se incluir no rol os condomínios de fato e de direito e também a 

figura do consórcio, observando-se os aspectos jurídicos e cuidando para não caracterizar 

empreendimentos voltados apenas para a comercialização. 

 

6. Com relação ao limite de instalação, a proposta é impor limite até 20% acima da potência 

instalada para diminuir o tempo de retorno do investimento e dar mais segurança ao 

suprimento, além permitir a absorção de eventuais períodos de sazonalidade por parte do 

acessante que poderia gerar um crédito maior para usar nos períodos menos favoráveis à 

geração. 

 

7. Nas áreas altamente urbanizadas e verticalizadas (edifícios) nem sempre pode ser viável que a 

geração esteja junto à carga, que seria o desejável, porém a flexibilização do local pode 

viabilizar determinados projetos de GD. Propõe se regras específicas para essas situações, de 

modo a não excluí-los da GD. 

 

8. Além das informações definidas na Resolução Normativa nº 414/2010, a fatura dos 

consumidores que possuem microgeração ou minigeração distribuída deve conter, por posto 

tarifário – NT 17/2015-SRD/ANEEL: 

 o saldo anterior de créditos; 



 
 a energia elétrica ativa consumida; 

 o montante de energia elétrica ativa injetada; 

 o histórico de energia elétrica ativa consumida e injetada nos últimos 12 meses; 

 o total de créditos utilizados, discriminados por unidade consumidora; 

 o saldo atualizado de créditos; 

 a próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar e o ciclo de faturamento 

em que ocorrerá; 

 informação da participação da unidade consumidora no sistema de compensação de 

energia elétrica. 

 

O CONSELPA propõe acrescentar dados quando a geração estiver associada à figura do 

condomínio ou consórcio. Também poderia se abrir a possibilidade do uso de outras mídias, 

que não apenas a fatura. 

 

9. Foi proposto um inciso no art. 7º para explicitar que os créditos são determinados em termos 

de energia elétrica ativa (kWh), não estando sua quantidade sujeita a alterações nas tarifas de 

energia elétrica (NT 17/2015-SRD/ANEEL).  

  

O CONSELPA considera que os créditos sejam em ENERGIA. 

 

10. Os custos para adequação do sistema de medição atualmente são alocados aos consumidores 

que decidem instalar a geração distribuída, devendo-se cobrar apenas diferença entre o custo 

dos componentes requeridos para o sistema de compensação de energia elétrica (medição 

bidirecional) e o custo do medidor convencional utilizado em unidades consumidoras do 

mesmo nível de tensão – NT 17/2015-SRD/ANEEL. Com objetivo de acabar com a distorção do 

valor cobrado do consumidor e também adotar o mesmo princípio estabelecido em outros 

regulamentos da Agência. A proposta é que o sistema de medição para o consumidor com 

micro ou minigeração, além de ser instalado pela distribuidora, seja sem custos para o 

acessante (NT 17/2015-SRD/ANEEL). 

 

O CONSELPA, pela maioria de seus membros, se manifesta favoravelmente ao repasse 

integral dos custos para a concessionária, a qual, sem dúvida, possui maior poder de compra 

e expertise no assunto, facilitando a padronização e especificações dos equipamentos, cuja 

integração com outras partes do sistema irá oferecer maior segurança na sua 

operacionalização. 

 



 
 

 

 

 

 

11. Sobre prazos e padronizações. 

 
 

Para o CONSELPA a proposta é que os prazos exigidos NÃO devem comprometer os serviços 

essenciais da distribuidora, portanto, o escalonamento em função da demanda poderia 

garantir esse requisito, sendo esse nosso pleito.  

 

12. Sobre ENERGIA REATIVA. 

 

O CONSELPA propõe que seja elaborada uma alternativa técnica que evite que esse resíduo 

de energia não seja cobrado, porque o usuário não pode evita-la e também não a utiliza. Cabe 

lembrar, por exemplo, que as lâmpadas incandescentes estão com seus dias contados e o 

consumidor final é estimulado e direcionado a utilizar outras que tem maior eficiência 

energética, porém gerando energia reativa.  

 

13. Há sobras de recursos na conta P&D e Eficiência Energética. 

 

O CONSELPA propõe que esses recursos não totalmente utilizados possam ser uma rubrica 

para auxiliar na implantação de projetos de micro e minigeração até por meio de 

procedimento próprio e padronizado, porém que não comprometa significativamente o 

percentual destinado ao baixa renda. 

 



 
 

 

 

 

Cabe lembrar que a implantação de MICROGERAÇÃO e MINIGERAÇÃO não deve ser 

entendida como solução que exclua, no futuro, as principais fontes de geração de energia 

elétrica, mas que possa ser alternativa na redução de custos e para os momentos de crise no 

abastecimento. 

 

A Geração Distribuída, por suas fontes alternativas, deve contribuir com a segurança 

energética não só para os consumidores em geral, mas principalmente, para os segmentos 

que geram riquezas e movimentam a economia do país. 

 

 

   São Paulo, 22 de junho de 2015. 

 
 
 
 
 
    GILMAR OGAWA 
        Presidente do CONSELPA 
                               (Representante da Classe Rural)  


