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Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes 
definições: 
... 
II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW para fontes 
renováveis de energia elétrica ou cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de 
instalações de unidades consumidoras; 
 
III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia 
ativa injetada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou 
por unidade consumidora ou geradora com minigeração distribuída é 
cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e 
posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa. 
 
§ único. Para a fonte hídrica, o limite da potência instalada para a 
minigeração distribuída é 3 MW. 
 

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes 
definições: 
... 
II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW para fontes 
renováveis de energia elétrica ou cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de 
instalações de unidades consumidoras ou geradoras; 
 
III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia 
ativa injetada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou 
por unidade consumidora ou geradora com minigeração distribuída é 
cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e 
posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa. 
 
§ 1º único. Para a fonte hídrica, o limite da potência instalada para a 
minigeração distribuída é 3 MW. 

§ 2º. Para as unidades geradoras, de que trata o Inciso II, a conexão se 
dará mediante o ressarcimento do montante de uso à distribuidora, com 
a assinatura dos Contratos de Uso e de Conexão. 

O regulamento da maneira que entendemos estar definido, torna inviável 
a Micro e Minigeração a segmentos importantes da sociedade e que 
seriam extremamente beneficiados, além de possuírem potencial para se 
tornarem grandes fomentadores da GD, que são os grupos comerciais de 
varejo, conectados em Baixa Tensão.  
Esses grupos possuem várias pequenas UCs localizadas em regiões com 
grande densidade demográfica, com pouca ou nenhuma insolação e, por 
vezes, instaladas em prédios alugados, onde o investimento na energia 
solar por exemplo, acaba por ser inviável economicamente.  
Nossa proposta é que esses grupos econômicos possam investir em 
unidades geradoras renováveis, de 1 a 5 MW, conforme proposto pela 
ANEEL, com a finalidade de compensar a energia gerada em suas UCs, 
mantendo-se a característica de mesmo CNPJ. A fim de que as 
distribuidoras, e por consequência demais consumidores, não sejam 
impactados economicamente por esse arranjo, eventuais melhorias e 
reforços na rede seriam de sua responsabilidade. Além disso, que a 
distribuidora onde a usina for instalada seja remunerada pelo Uso, por 
meio da assinatura de Contato de Uso e de Conexão.  
Entendemos que essa solução não fere a preocupação da ANEEL em deixar 
claro que a Micro e Minigeração Distribuída não podem ser confundidas 
com novo modelo de comercialização de energia.  
 
 



 

“Art.4º Fica dispensada a assinatura de contratos de uso e conexão na 
qualidade de central geradora para os participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica da distribuidora, nos termos do Capítulo 
III, sendo suficiente a celebração de Acordo Operativo para os 
minigeradores ou do Relacionamento Operacional para os microgeradores. 

“Art.4º Fica dispensada a assinatura de contratos de uso e conexão na 
qualidade de central geradora para os participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica da distribuidora, nos termos do Capítulo 
III, sendo suficiente a celebração de Acordo Operativo para os 
minigeradores ou do Relacionamento Operacional para os microgeradores, 
exceção feita às unidades geradoras de que trata o Inciso II do Artigo 1º. 

A justificativa é a mesma da proposta anterior, atende ao mesmo 
propósito. 

 


