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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Art.2º................................................ 
 
I - microgeração distribuída: central 
geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 
75 kW e que utilize fontes 
renováveis de energia elétrica ou 
cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, 
conectada na rede de distribuição 
por meio de instalações de 
unidades consumidoras; 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
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; 

Art.2º................................................ 
 
I - microgeração distribuída: central 
geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 
75 kW e que utilize fontes 
renováveis de energia elétrica ou 
cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, 
conectada à rede de distribuição  
diretamente ou por meio de 
instalações consumidoras; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 à rede de 
distribuição  diretamente ou por 
meio de instalações consumidoras; 
 

 
 
Em função da falta de espaços que 
permita a instalação de Geração 
Distribuída (GD) nos grandes 
centros urbanos, e por esse ser o 
maior mercado consumidor, a 
instalação de GD em lugares 
distintos da Unidade Consumidora 
(UC) amplia significativamente as 
opções para instalação de GD, em 
especial solar fotovoltaica (FV).  
 
As unidades de GD mesmo quando 
localizadas nos subúrbios dos 
grandes centros urbanos permitirão 
a injeção de energia no contra fluxo 
dos circuitos permitindo a redução 
das perdas e melhoria dos níveis 
de tensão nas pontas dos 
alimentadores de distribuição. 
 
Mesma justificativa do item 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
IV. Na impossibilidade de se 
instalar central de geração na 
unidade consumidora, a geração 
distribuída poderá ser realizada em 
outro ponto da área de concessão, 
podendo a geração nesse ponto 
compensar os consumos de 
unidades consumidoras de mesmo 
CNPJ ou CPF, ou de unidades 
consumidoras reunidas por 
comunhão de interesses de fato ou 
de direito. 
 

 
 
 
Mesma justificativa do item 
anterior. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
Art.2o. Alterar o art. 4o. da 
Resolução Normativa no. 482...... 
“Art 4o. Fica ..... 
.... 
.... 
§1º A potência instalada dos 
participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica 
fica limitada à carga instalada, no 
caso de unidade consumidora do 
grupo B, ou à máxima demanda 
contratada, para unidade 
consumidora do grupo A.  

 
Art.2o. Alterar o art. 4o. da 
Resolução Normativa no. 482...... 
“Art 4o. Fica ..... 
.... 
.... 
§1º A potência instalada dos 
participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica 
deve ser compatível com o  
somatório da carga instalada das 
unidades consumidoras de mesmo 
CPF ou CNPJ dentro de uma 
mesma concessão, no caso de 
unidade consumidora do grupo B, 
ou com a máxima demanda 
contratada, pelo conjunto das 
unidades consumidoras do grupo 
A, observando entretanto que a 
potência instalada será 
necessariamente maior que o 
somatório de cargas ou demandas 
das unidades consumidoras, 
sempre que o fator de capacidade  
da fonte de GD utilizada for inferior 
ao fator de carga da unidade 
consumidora ou do conjunto de 
unidades consumidoras 
participantes do sistema de 
compensação de energia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uma das principais barreiras à 
instalação de sistemas de geração 
fotovoltaica e uso do sistema de 
compensação de energia para 
redes varejistas e consumidores 
corporativos é a inexistência de 
telhados adequados próprios ou a 
inexistência de áreas contiguas 
para instalação.  
 
Pode-se afirmar que é um principio 
da atual resolução a possibilidade 
de se gerar energia em uma 
unidade consumidora para 
compensar o consumo de outra 
unidade de mesmo proprietário 
com mesmo CNPJ ou CPF.  Desta 
forma, ao se levar em consideração 
o somatório das cargas de 
unidades do Grupo B, ou da 
demanda contratada de unidades 
do Grupo A, atende-se ao principio 
supracitado, e ao mesmo tempo 
viabiliza-se a participação no 
sistema de compensação de 
energia de unidades consumidoras 
sem telhados ou superfícies 
próprias adequadas a instalação de 
geração distribuída.  
 
Não se pode desconsiderar 
todavia, que a potência a ser 
injetada na rede para compensar o 
consumo total da unidade 
consumidora ou do conjunto de 
unidades consumidoras, dependerá 
do fator de capacidade da fonte a 
ser utilizada para a GD. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
Art.2o. Alterar o art. 4o. da 
Resolução Normativa no. 482...... 
“Art 4o. Fica ..... 
.... 
.... 
§2º  Caso o consumidor deseje 
instalar central geradora com 
potência superior ao limite 
estabelecido no §1º, deve solicitar 
aumento da carga instalada, no 
caso de unidade consumidora do 
grupo B, ou aumento da demanda 
contratada, no caso de unidade 
consumidora do grupo A. 

 
Art.2o. Alterar o art. 4o. da 
Resolução Normativa no. 482...... 
“Art 4o. Fica ..... 
.... 
.... 
§2º Caso o consumidor deseje 
instalar central geradora com 
potência superior ao limite 
estabelecido no §1º, deve solicitar 
adequação da entrada de serviço 
da unidade consumidora para a 
potência a ser injetada, no caso de 
unidade consumidora do grupo B, 
ou aumento da demanda 
contratada, no caso da potencia a 
ser instalada ser superior a soma 
da demanda contratada das 
unidades consumidoras do grupo 
A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Evitar a interpretação de que é 
necessário aumentar a carga e 
comprová-la, pois a rigor a carga 
ou o somatório das cargas 
participantes do sistema de 
compensação de energia não 
mudará e deve ser a mesma, mas 
a entrada de serviço deverá ser 
adequada a potencia de geração a 
ser instalada e injetada na rede, a 
qual terá que ser maior que a carga 
da unidade consumidora a ser 
compensada devido a diferença 
entre o fator de capacidade da 
geração e o fator de carga da 
unidade consumidora ou conjunto 
de unidades consumidoras 
participantes do sistema de 
compensação de energia. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
Art.2o. Alterar o art. 4o. da 
Resolução Normativa no. 482...... 
“Art 4o. Fica ..... 
.... 
.... 
§ 3o. Não devem ser relacionadas 
as cargas diretamente relacionadas 
ao sistema auxiliar da central 
geradora para comprovar a carga 
instalada da unidade consumidora 
do grupo B.” 
 

 
Art.2o. Alterar o art. 4o. da 
Resolução Normativa no. 482...... 
“Art 4o. Fica ..... 
.... 
.... 
§ 3o. EXCLUIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Esse parágrafo, segundo a Nota 
Técnica da SRD foi concebido para 
garantir que a planta de GD estaria 
junto da carga, mas ainda que isso 
fosse necessário, o que 
discordamos conforme sugestões 
apresentadas nos itens anteriores, 
esse parágrafo está tecnicamente 
inadequado e deve ser excluído 
para  evitar a interpretação de que 
é necessário aumentar a carga e 
comprová-la, pois a rigor a carga 
ou o somatório das cargas 
participantes do sistema de 
compensação de energia não 
mudará e deve se manter a 
mesma, mas a entrada de serviço 
deverá ser adequada a potencia de 
geração a ser instalada e injetada 
na rede, a qual terá que ser maior 
que a carga da unidade 
consumidora a ser compensada 
devido a diferença entre o fator de 
capacidade da geração e o fator de 
carga da unidade consumidora ou 
conjunto de unidades 
consumidoras participantes do 
sistema de compensação de 
energia. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
Art.4o. Alterar o artigo 7o. da 
Resolução Normativa no. 482..... 
I.... 
II... 
III -  caso existam postos tarifários 
e a energia ativa injetada em um 
determinado posto tarifário seja 
superior à consumida, a diferença 
deverá ser utilizada para 
compensação em outros postos 
tarifários dentro do mesmo ciclo de 
faturamento, devendo ser 
observada a relação entre os 
componentes da tarifa em R$/MWh 
(TUSD + TE), publicadas nas 
Resoluções Homologatórias que 
aprovam os reajustes ou revisões 
tarifárias, se houver. 
 

 
Art.4o. Alterar o artigo 7o. da 
Resolução Normativa no. 482..... 
I.... 
II... 
III -  caso existam postos tarifários 
e a energia ativa injetada em um 
determinado posto tarifário seja 
superior à consumida, a diferença 
deverá ser utilizada para 
compensação em outros postos 
tarifários dentro do mesmo ciclo de 
faturamento, se houver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De acordo com a  Nota Técnica 
DEA 01/15 da EPE, a ponta do 
sistema atualmente ocorre das 
14:00 as 17:00 hs, e é exatamente 
nesse horário que a geração solar 
fotovoltaica mais contribui para 
redução da ponta e beneficia o 
sistema elétrico.  
 
É importante que o critério de 
compensação seja apenas pela 
energia em KWh para reconhecer 
essa contribuição para 
gerenciamento da curva de carga 
do sistema e estimular a 
implementação da geração 
distribuída através do sistema de 
compensação de energia, sem 
penalizar o consumidor impondo 
adicionalmente a relação entre os 
componentes TE e TUSD da tarifa, 
já que há um reconhecido benefício  
para o sistema elétrico.   
 
Além disso, quando a 
compensação se der em unidade 
consumidora do Grupo B, como 
existe somente um posto tarifário, o 
montante de energia injetado por 
uma unidade consumidora do 
Grupo A, que não tenha sido 
compensado na mesma unidade 
consumidora pode ser utilizado 
com equivalência integral em 
energia.    
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
IV - os montantes de energia ativa 
injetada que não tenham sido 
compensados na própria unidade 
consumidora poderão ser utilizados 
para compensar o consumo de 
outras unidades previamente 
cadastradas para esse fim e 
atendidas pela mesma 
distribuidora, cujo titular seja o 
mesmo da unidade com sistema de 
compensação de energia elétrica, 
ou em unidades consumidoras 
localizadas em áreas contíguas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV - os montantes de energia ativa 
injetada que não tenham sido 
compensados na própria unidade 
consumidora, no caso de unidade 
consumidora com geração 
distribuída, e os montantes de 
energia ativa injetada em pontos de 
conexão direta à rede de 
distribuição poderão ser utilizados 
para compensar o consumo de 
outras unidades previamente 
cadastradas para esse fim e 
atendidas pela mesma 
distribuidora, cujo titular seja o 
mesmo da unidade de GD, ou em 
unidades consumidoras reunidas 
por comunhão de interesses de 
fato ou de direito, ou ainda em 
unidades consumidoras localizadas 
em áreas contíguas. 
 

 
A alteração proposta tem o objetivo 
de viabilizar na íntegra, sem 
restrição de localização, o cenário 
II proposto na Nota Técnica SRD 
017/2015, em seu item 70, com o 

seguinte texto:  “Cenário II: permitir 

que unidades consumidoras 
reunidas por comunhão de 
interesses de fato possam 
participar do sistema de 
compensação de energia elétrica;  
 
Esse sistema,chamado “net 
metering virtual” também foi 
descrito no trabalho de dissertação 
Difusão de Sistemas Fotovoltaicos 
Conectados” apresentado na  USP, 
de autoria de Gabriel Konzen, com 
o nome de “Comunidade Solar” e 
que assim o justificou:  
Comunidade solar: Ao contrário do 
conceito usual de um dono para 
cada sistema fotovoltaico, através 
deste modelo é realizada uma 
grande instalação com diversos 
donos, ou sócios, que possuem 
cotas do empreendimento e têm 
direito à parte da geração de 
energia produzida. Além da 
redução de custos proporcionada 
pelos ganhos de escala, este 
modelo de negócio possibilita que 
consumidores que não tenham 
condições de instalar um sistema 
fotovoltaico em sua residência (não 
ter área  disponível) ou com 
perspectiva de mudança, possam 
usufruir da geração alheia ao seu 
domicílio, sendo abatida 
diretamente na sua fatura.” 
 
Além disso, diferentemente da Nota 
Técnica SRD 015/2015, a referida 
dissertação conclui que a adoção 
do sistema de “Net Metering 
Virtual” tem um impacto 
significativo na difusão dos 



 

  

sistemas de geração distribuída por 
fontes fotovoltaicas. 
 
Caso se julgue que já há incentivos 
suficientes para os consumidores 
residenciais, pode-se, num primeiro 
momento, restringir essa 
possibilidade apenas a unidades 
consumidoras comerciais e 
industriais, conectadas em baixa 
tensão, como os clientes 
corporativos que não possuem 
telhados ou terras contiguas 
próprio, e que dessa forma passam 
a se beneficiar do sistema de 
compensação de energia.  
 
Nesse grupo encontram-se: 

 Empresas de 
telecomunicações (estações 
radio-base principalmente) 

 Redes de farmácias, 
vestuário, alimentação, e de 
eletro utilidades. 

 Agencias de bancos e 
veículos 

 

A viabilização da geração separada 
do local de consumo, mas próxima 
a centros de carga, permitirá os 
seguintes benefícios econômicos:  
 
1. Ampliação significativa da 

capacidade de geração com 
rapidez. 

2. Grandes investimentos por 
entes privados em nova 
capacidade de geração. 

3. Aumento da competitividade do 
setor de serviços e de comercio 
devido a redução dos custos 
com eletricidade. 

4. Criação de um novo setor de 
atividade econômica com 
geração de empregos e renda. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
V b – Para novas unidades 
consumidoras do grupo B, a 
distribuidora deve verificar in loco a 
carga instalada declarada na 
solicitação de fornecimento, 
durante a vistoria da central 
geradora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V b –  EXCLUIR  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deixa de existir a necessidade 
quando se cria o artigo que permite 
a instalação de geração em local 
distinto da unidade consumidora.   
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
Vc - o montante de energia injetado 
por unidade consumidora do Grupo 
A e utilizado para compensar a 
energia em unidades consumidoras  
do Grupo B deverá observar a 
relação entre as componentes da 
tarifa em R$/MWh (TUSD e TE), 
publicadas nas Resoluções 
Homologatórias que aprovam os 
reajustes ou revisões tarifárias, 
exceto para unidades 
consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. 
 
 

 
Vc - o montante de energia injetado 
por GD conectada diretamente à 
rede de distribuição ou através de 
unidades consumidoras será 
utilizado no sistema de 
compensação de energia em kWh, 
com equivalência unitária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A valoração da energia a ser 
exportada em kWh é imprescindível 
para viabilizar os projetos em que, 
redes varejistas ou clientes 
corporativos que não têm telhados 
adequados na maior parte de suas 
unidades, possam concentrar a 
geração em um local próximo a 
centro de carga, fazendo uma 
injeção em alta tensão e 
compensando o saldo nas 
unidades de baixa tensão.  
 
Para se incentivar a GD, o 
pagamento do uso do fio para 
injeção da potência de GD já será 
realizado com a contratação de 
demanda maior do que a carga.   
 
Isso ocorre devido ao baixo fator de 
capacidade da GD Fotovoltaica 
frente ao fator de carga das 
unidades consumidoras em BT 
comerciais, industriais e 
condominiais, exigindo que se 
instale potencia superior a carga da 
UC para se fornecer o mesmo 
volume de energia.    
 
É importante a manutenção do 
critério existente para estimular a 
geração distribuída através do 
sistema de compensação de 
energia, sem penalizar o 
consumidor impondo a relação 
entre os componentes TUSD da 
tarifa, já que há um reconhecido 
benefício  para o sistema elétrico. A 
imposição desse critério reduz à 
quase metade o valor da energia 
produzida no sistema de geração 
distribuída inviabilizando sua 
implementação. 
 
 



 

 

 

  

CONTRIBUIÇÃO CONSULTA PUBLICA 
 

9 

TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 

VI - em cada unidade consumidora 

participante do sistema de 

compensação de energia elétrica, a 

compensação deve se dar 

primeiramente no posto tarifário em 

que ocorreu a geração e, 

posteriormente, nos demais postos 

tarifários, devendo ser observada a 

relação as componentes da tarifa 

em R$/MWh (TUSD + TE) 

publicadas nas Resoluções 

Homologatórias que aprovam os 

reajustes ou revisões tarifárias, se 

houver. 

 

 

VI - em cada unidade consumidora 

participante do sistema de 

compensação de energia elétrica, a 

compensação deve se dar 

primeiramente no posto tarifário em 

que ocorreu a geração e, 

posteriormente, nos demais postos 

tarifários, se houver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a  Nota Técnica 

DEA 01/15 da EPE, a ponta do 

sistema atualmente ocorre das 

14:00 as 17:00 hs, e é exatamente 

nesse horário que a geração solar 

fotovoltaica mais contribui para 

redução da ponta e beneficia o 

sistema elétrico.  

 

É importante que o critério de 

compensação seja apenas pela 

energia em KWh para estimular a 

implementação da geração 

distribuída através do sistema de 

compensação de energia, sem 

penalizar o consumidor impondo 

adicionalmente a relação entre os 

componentes TE e TUSD da tarifa, 

já que há um reconhecido benefício  

para o sistema elétrico.  Além 

disso, quando a compensação se 

der em unidade consumidora do 

Grupo B, como existe somente um 

posto tarifário, o montante de 

energia injetado por uma unidade 

consumidora do Grupo A, que não 

tenha sido compensado na mesma 

unidade consumidora pode ser 

utilizado com equivalência integral 

em energia. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
 

 
Permitir que consumidores que 
optem por Geração Distribuída 
(GD) possam deslocar o horário de 
ponta atual e as respectivas tarifas 
para o novo horário das 14:00 às 
17:00 hs, desde que instalem GD 
com painéis fotovoltaicos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como atesta a Nota Técnica DEA 
01/15 da EPE, a ponta do sistema 
atualmente ocorre das 14:00 as 
17:00 hs, e é exatamente nesse 
horário que a geração solar FV 
mais contribui para redução da 
ponta e beneficia o sistema.   
 
A redução (definitiva) da nova 
ponta do sistema com a utilização 
de energia renovável, de instalação 
rápida (12 meses), a um custo 
muito inferior aos valores previstos 
para a GD poluente e já instalada 
atualmente (Portaria MME 
44/2015). Além disso: 
 
- Acelera a implementação da GD 
como pretendido pela REN 482/12. 

- A fonte solar tem seu pico de 
geração exatamente no período da 
nova ponta do sistema. 
 
- Regiões onde ocorrem maiores 
pontas devido à temperatura são 
também regiões mais apropriadas 
para a fonte solar. 
 
- É solução duradoura, sem a 
logística complexa como Diesel e 
Óleo Combustível, utilizados para 
deslocar ponta atual. 
 
- Utiliza tarifas de aplicação 
vigentes nas Distribuidoras. 
 
- Contribui para modicidade tarifária 
pois é mais econômico do que 
Diesel, Óleo Combustível e Gás. 
 
-É opcional e o mercado se 
encarrega da implementação. 
 
-Solução depende apenas de 
regulação da ANEEL. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
 

 
Alterar a REN 481/2012 de forma a 
permitir que GD possa utilizar o 
desconto de 80% da TUSD e 
utilizar o sistema de compensação 
de energia para as suas unidades 
consumidoras de baixa tensão 
reunidas por comunhão de 
interesses de direito. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Equiparação com o direito dado 
aos consumidores especiais de 
AT. 

 
- Permitir a recuperação do 
desconto da TUSD pelas 
distribuidoras nos processos anuais 
de reajuste tarifário. 

 

- Incentivar a difusão da GD. 
 

- Viabilizar a instalação de GD e 
utilização do sistema de 
compensação de energia. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
 

 
Permitir que créditos de 
excedentes de energia que ainda 
não tenham sido utilizados por um 
CPF ou CNPJ possam 
opcionalmente ser transferidos a 
outro CPF ou CNPJ, desde que 
vinculados a uma mesma Unidade 
Consumidora. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A proposta visa incentivar a 
implantação de geração distribuída 
por estender o direito de transferir 
eventuais saldos remanescentes 
de créditos de energia oriundos do 
sistema de compensação, a novos 
proprietários ou inquilinos de uma 
unidade consumidora cujo 
proprietário deseje sair do sistema 
de compensação. 
 
Um exemplo prático seria o de uma 
proprietária de UC participante do 
sistema de compensação, com 
créditos de energia ainda validos, 
que se muda para a área de 
atuação de outra Distribuidora de 
energia.  Essa proprietária poderá 
transferir os seus créditos aos 
novos proprietários da referida UC, 
uma vez que não poderá utiliza-los 
na nova residência localizada na 
área de concessão de outra 
Distribuidora. 


