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ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 026/2015 
 

Micro e mini Geração distribuída – NT 17/2015 

 

1. MODELO REGULATÓRIO PARA MICRO E MINI GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

1.1. MODELO REGULATÓRIO PARA MICRO E MINI GERAÇÃO DISTRIBUÍDA: O MOMENTO É 

AGORA 

Grande parte das propostas de mudança apresentadas pela ANEEL na 

Nota Técnica 017/2015 – SRD/ANEEL dizem respeito a aspectos que tangem 

os processos técnicos e comerciais das distribuidoras. Entretanto, embora as 

discussões sobre o modelo regulatório adequado para tratamento dessa 

geração tenha sido marginalmente abordada na Análise de Impacto 

Regulatório (AIR), devemos aproveitar a oportunidade para fomentar uma 

discussão mais abrangente do modelo regulatório ótimo para micro e mini 

geração distribuída. 

O modelo de net-metering aplicado no Brasil tem, como qualquer modelo, 

suas vantagens e suas desvantagens. Entre seus maiores problemas, há a 

redução do mercado para aplicação das tarifas de uso do sistema de 

distribuição (TUSD) e o consequente aumento de tarifas para consumidores 

que não possuem geração distribuída. No curto prazo, como foi mostrado pela 

ANEEL na AIR, não há grandes impactos tanto na receita das distribuidoras 

(0,3% da receita com consumidores de baixa tensão) e na tarifa do restante 

dos consumidores (1% de aumento). Entretanto, a projeção feita comtempla 

em 2024 uma penetração de modestos 2,5GW de potência instalada, o que 

representa apenas 1,3% da capacidade instalada prevista para tal anoi. 

Quando maior a inserção futura dessa tecnologia, maiores serão os impactos 

para distribuidoras e consumidores o que, no limite, implicaria em um modelo 

insustentável. 

É importante que o modelo aplicado para essa modalidade de geração 

distribuída seja sustentável e que permita o crescimento orgânico da 

tecnologia, evitando ao máximo subsídios que aumentem desnecessariamente 

                                            
i Fonte: PDE 2023 - MME 
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os custos globais de geração. Vemos através de experiências internacionais 

que um ambiente regulatório construído para incentivar a penetração da 

autoprodução com enfoque no curto prazo pode resultar em sérios problemas 

futuros, nos mostrando como é essencial que o ambiente regulatório seja 

estruturado adequadamente desde o início da inserção dessa geração 

distribuída, uma vez que a mudança da regulamentação se torna cada vez 

mais difícil conforme aumenta sua penetração. 

Devemos, portanto, entender como propício o cenário brasileiro atual para 

fomentar a discussão de um modelo regulatório que seja sustentável no longo 

prazo, que respeite os racionais econômicos envolvidos e que permita o 

crescimento orgânico da micro e mini geração distribuída. Quanto maior a 

participação dessa fonte na matriz energética maiores serão os entraves para 

mudanças do modelo, pois tais modificações afetarão cada vez mais 

autoprodutores. É possível imaginar, neste caso, duas possíveis 

consequências de um ajuste metodológico tardio: (i) haverá mudanças 

significativas nos fluxo de caixa daqueles autoprodutores que já haviam 

realizado o investimento e consequente mudança abrupta de um payback que 

havia sido considerado adotando um metodologia anterior ou (ii) caso a nova 

regra não seja aplicada para investimentos anteriores, poderá ser fomentada 

discussão sobre isonomia entre os autoprodutores, uma vez que existirão 

consumidores semelhantes com tratamentos regulatórios distintos. Inclusive, 

ambas as mudanças poderiam gerar grandes discussões entre consumidores, 

distribuidora e regulador na esfera judiciária. 

As consequências da permanência do modelo atual de net-metering no 

longo prazo são previsíveis e, portanto, devemos aproveitar o momento de 

discussão para pensarmos juntos em um modelo mais robusto e capaz de 

mitigar ao máximo os possíveis problemas já mapeados, lembrando que um 

modelo sustentável distribui adequadamente os custos da rede para os 

consumidores e visa redução dos custos globais do sistema.  

 

1.2. COMBINAÇÃO IDEAL DE MODELO REGULATÓRIO E INCENTIVO 

Existem hoje na geração distribuída para autoconsumo diversos modelos 

regulatórios aplicados ao redor do mundo que visam fomentar a disseminação 

dessas tecnologias. Os incentivos, entretanto, não são intrínsecos a cada 
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modelo, podendo haver diferentes formas de fomento em um mesmo modelo 

ou mesmo formas iguais sendo aplicadas para modelos distintos. Abaixo, 

segue um quadro com alguns exemplos de combinações de modelos e 

incentivos em alguns países no mundo. 

 

 

No quadro acima, vemos países em diferentes estágios de penetração da 

tecnologia e com combinações diferentes de modelos e incentivos. 

Adicionalmente, a coluna “Autoprodutor paga pelos custos de rede?” 

representa os países nos quais os autoprodutores pagam adequadamente 

pelos custos que o seu consumo implica à rede, bem como é mostrado se o 

arranjo físico permitido contempla uma ou duas unidades de medição. No caso 

do Brasil, Califórnia e Alemanha vemos que foram escolhidos modelos nos 

quais os custos dos autoprodutores acabam sendo transferidos para aqueles 

que não se beneficiam da geração. 

Cabe atenção especial nos modelos de Minnesotaii e de Nova Iorqueiii, os 

                                            
iihttp://mn.gov/commerce/energy/businesses/energy-leg-initiatives/value-of-solar-tariff-
methodology%20.jsp 
iiihttp://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/26BE8A93967E604785257CC40066B91A?OpenD
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quais apresentam ideias diferentes ao se preocuparem com a disseminação 

adequada da autoprodução.  

Em Minnesota, aplica-se o Value of Solar (ou VOS), o qual é capaz de 

precificar todos os benefícios socioambientais da geração solar descentralizada 

fazendo com que os consumidores possam vender essa energia a esse preço 

(maior que o preço retail) ao distribuidor, o que caracteriza um incentivo. O 

arranjo de medição é feito conforme imagem abaixo e assegura que o 

consumidor arque com os custos que o seu consumo causa a toda rede. 

 

 

No estado de Nova Iorque, por sua vez, discute-se hoje de forma muito 

mais ampla como deve ser o desenvolvimento de recursos distribuídos, 

ampliando inclusive a discussão para como deve ser o incentivo à eficiência 

energética, discussão intitulada Reforming The Energy Vision (REV). A ideia do 

regulador e que vem sendo apoiada pela sociedade é a criação de um quarto 

agente do setor elétrico chamado de “Plataforma do Sistema de Distribuição” 

(Em inglês, Distribution System Plataform –DSP), a qual terá seu modelo de 

negócio dependente da disseminação de recursos distribuídos (como a 

autoprodução) e da eficiência energética. Dessa forma, a distribuidora 

permanece com a função de cuidar do funcionamento do negócio de redes sem 

se preocupar com a sua redução de mercado enquanto o DSP se encarrega de 

criar o ambiente necessário para o desenvolvimento sustentável de novas 

tecnologias. 
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Ambos os modelos são muito recentes e demonstram a preocupação dos 

reguladores em assegurar que todos os consumidores arquem adequadamente 

com os custos de rede, pensando nas consequências do modelo em um 

horizonte longo prazo. Note que, no limite onde todas as residências possuem 

sua própria geração, a rede terá função de backup na eventual falha da 

geração distribuída, mas que, assim como acontece com os serviços que 

pagamos continuamente (como seguros, corpo de polícia e de bombeiros), 

esperamos que na falha dessa geração o sistema esteja pronto para nos 

atender. Essa disponibilidade só será verdadeira caso todos os consumidores 

arquem com esses custos de forma perene, caso contrário a distribuidora não 

terá recursos suficientes para operar e expandir o sistema de forma adequada. 

Como vemos pela experiência internacional, incentivos para disseminação 

dessa tecnologia podem ser dados por diversas formas e utilizando como 

plataforma diferentes modelos regulatórios. Cabe, portanto, ao regulador e à 

sociedade encontrar a combinação ideal entre incentivo e modelo regulatório 

para que o aumento da penetração seja natural e ausente de subsídios 

desnecessários. 

 

1.3. PROPOSTA PARA ASSEGURAR PARTICIPAÇÃO ADEQUADA DOS AUTOPRODUTORES 

NOS CUSTOS DE REDE 

Assim como exemplificado acima, é essencial que o modelo brasileiro 

também seja capaz de alocar adequadamente os custos de rede entre 

autoprodutores e consumidores de forma que a redução de custos do primeiro 

não seja subsidiada pelo segundo. Há, entretanto, diversos mecanismos que 

podem ser utilizados para tal: a criação de uma tarifa binômia para o grupo B 

de forma que os custos sejam recuperados pela demanda, cobrança de uma 

tarifa adicional em relação à energia, entre outros. 

Uma alternativa, que inclusive foi proposta pela ANEEL na Nota Técnica 

referente à Portaria nº 44/MME, é utilizar um arranjo com duas medições, 

conforme figura abaixo, o qual também pode ser encontrado em modelos 

internacionais. 
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Neste arranjo, o faturamento da parcela de fio teria como base a soma das 

leituras dos medidores Mc (medidor bidirecional de fronteira) e Mg (medidor 

unidirecional de geração), fazendo com que a concessionária consiga cobrar 

adequadamente a parcela da TUSD correspondente a esse consumidor. Essa 

solução faz com que a distribuidora tenha conhecimento da exata energia que 

se está injetando na rede naquele ponto, o que é essencial para o correto 

planejamento do sistema elétrico. Ademais, o país também passa a conhecer e 

acompanhar o crescimento de toda a sua geração renovável, informações 

estas que servirão de embasamento para políticas energéticas futuras. 

Outra possível solução, como já mencionado, seria a aplicação de uma 

tarifa binômiaiv. Entretanto, vemos como delicada a obrigatoriedade de 

contratação de demanda para o grupo B, uma vez que as cargas desses 

consumidores são muito mais voláteis e que a simples aquisição ou 

substituição de um eletrodoméstico possa influenciar demasiadamente na 

carga total da unidade. Portanto, entendemos mais simples e suficiente a 

permanência apenas da tarifa de energia com um novo arranjo de dois 

medidores, o que assegura que a unidade consumidora arque com a parcela 

dos custos de rede que lhe convém. 

 

1.4. MECANISMO DE INCENTIVO 

A necessidade de incentivos para acelerar a penetração da autoprodução é 

questionada por muitos, principalmente quando tais incentivos podem ser 

caracterizados como subsídios (como é o caso atual brasileiro, onde 

                                            
iv Independente se a tarifação será monômia ou binômia, é interessante colocar duas medições 
para que se saiba a geração renovável exata do país.  
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consumidores arcam com parte dos custos de rede relativos aos dos 

autoprodutores devido ao net-metering). O desafio, portanto, reside em 

encontrar uma forma de incentivo à micro e mini geração que não gere 

subsídios desnecessários ou que aumente os custos globais de geração. 

No modelo de Feed-in-Tariffs (FIT), quando o preço das tarifas da energia 

descentralizada é superior ao preço retail da concessionária, a diferença de 

preços é arcada pelos consumidores, ou seja, também pode ser caracterizada 

como subsídio. Enquanto no modelo brasileiro de net-metering atual o subsídio 

está na TUSD, a aplicação de FIT com valores de energia elevados somente 

transfere os subsídio para a energia e, além disso, aumenta os custos globais 

do sistema uma vez que esse adicional era inexistente. Além disso, a 

necessidade da energia distribuída é variável a depender das condições de 

geração do país. 

Dessa forma, uma possível solução seria que o preço da energia renovável 

distribuída acompanhasse o custo de despacho do país, o Custo Marginal de 

Operação (CMO), de forma que os autoprodutores sejam beneficiados 

proporcionalmente à necessidade da sua geração (solução similar ao 

tratamento dado na Califórnia, onde os consumidores podem liquidar seu saldo 

à média do preço spot dos últimos doze meses). Tal solução, contrário ao 

mecanismo FIT, não gera custos adicionais ao sistema uma vez que estaria 

apenas redirecionando o CMO para geradores renováveis. Além disso, note 

que quanto maior a penetração dessas energias renováveis, menor será o 

CMO devido a redução da necessidade de despacho das térmicas mais caras. 

Por outro lado, quando a situação hidrológica estiver favorável, é razoável 

permitir que o preço mínimo da energia seja limitado à TE da distribuidora 

acessada de forma a blindar que esse autoprodutor tenha sua energia valorada 

a preços demasiadamente elevados. 

Entendemos, entretanto, que há dois fatores referentes ao CMO que 

merecem discussão mais abrangente e profunda para sua utilização em um 

modelo de incentivos, sejam eles: 

1. Dificuldade de previsão: hoje, esse custo não é de fácil previsão para 

os próximos meses e, portanto, fica quase impossível de prevê-lo 

anos adiante. Análises de taxas de retorno e de payback de 

investimentos levam em consideração um fluxo de caixa estimado, 
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que fica comprometido uma vez que a receita depende do CMO, o 

qual é de difícil previsão. Poderiam ser criadas, por exemplo, 

margens de segurança de CMO de forma a tentar mitigar esse 

problema, mas acreditamos que essa discussão é merecedora de 

uma análise mais profunda e que envolva mais agentes. 

2. Inteligibilidade: o conceito de CMO e de um mercado em pool pode 

não ser de fácil entendimento para todos os consumidores. Seria 

interessante, portanto, que tentássemos simplificar o conceito de 

forma a torna-lo pouco mais compreensível. 

Para que seja possível construir um modelo robusto e sustentável, as 

discussões sobre o tema precisam ser tidas de forma mais ampla, tentando 

prever possíveis consequências futuras dos modelos estudados através de 

análises de impacto regulatório com atenção aos custos globais do sistema. 

Portanto, é essencial que essa discussão de modelo seja mais profunda, não 

sendo restringida apenas a esta Audiência Pública. 

 

1.5. ADAPTABILIDADE DOS MODELOS REGULATÓRIOS PARA O CENÁRIO BRASIL 

As experiências internacionais são de extrema importância na discussão de 

modelos regulatórios para micro e mini geração distribuída para antecipação de 

problemas que já foram diagnosticados em outros países e para análise dos 

casos de sucesso. Entretanto, não é garantido que as consequências de um 

modelo de outro país sejam as mesmas quando replicado para o caso 

brasileiro, pois há divergências importantes e intrínsecas de cada país 

referentes à taxas de importação, impostos, condições sociais, entre outros. 

Por fim, cabe ressaltar a importância, abrangência e potencial impacto para 

a sociedade dessa política energética de fomento de micro e mini geração 

distribuída, a qual requer discussões mais amplas para que seja garantida a 

sua sustentabilidade. A criação de um modelo adaptado à realidade brasileira 

não só resultará em um desenvolvimento orgânico e sustentável a longo prazo, 

como também colocará o país sob holofotes internacionais em inovação 

regulatório para o assunto. 
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2. CONTRIBUIÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS 

PROPOSTA DA N.T. IMPACTOS/JUSTIFICATIVA PROPOSTA 

Contato com o INMETRO para solicitar a 

dilatação, em 12 meses, do prazo para início da 

exigência do referido registro (parágrafo 33). 

Risco de instalação de equipamentos importados produzidos 

conforme norma anterior à versão que embasou a norma 

brasileira (norma alemã e italiana) de interface da GD com a 

rede de distribuição; 

- Equipamentos sem todos requisitos constantes da norma 

brasileira, mas atendendo versões anteriores das normas 

internacionais; 

- Manutenção dos problemas da versão anterior das normas 

internacionais corrigidos a partir da versão de 2011, 

acarretando em necessidades futuras de retrofit dos 

inversores (como controlar isto?); 

- Imprescindível que a solução encontrada, independente de 

qual seja, não prejudique a qualidade do serviço e do 

produto. 

 

 

Acima de 10kW, sugerimos que as normas de 

referência (e suas versões) quanto aos inversores 

sejam as alemãs. 

 

Permitir que eventuais créditos de energia sejam 

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. Deve-se ressaltar que se mantém 

a possibilidade de os consumidores 

compensarem o excedente em outras unidades 

cujos titulares sejam os mesmos, tanto para 

Expõe-se aqui a preocupação de que a utilização dos créditos 

de energia em áreas contíguas permitam que alguns 

detentores das plantas de geração distribuída vendam 

energia ilegalmente para outros consumidores. 

 

Deve haver critérios objetivos que impeçam ou 

diminuam o risco de haver venda de energia 

nesses casos. Uma possível solução a ser 

pensada com mais profundidade é a definição de 

cotas fixas para todas as unidades consumidoras 

que fizerem parte do sistema de compensação, 

sendo a alteração destas cotas permitidas 

somente uma vez a cada alguns meses. Dessa 

forma, mesmo que haja outras UCs dispostas a 

pagarem mais pela energia, a venda será 
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pessoa física quanto jurídica (parágrafo 89). dificultada ao não ser permitida a transferência 

das contas com tanta frequência. 

 (Artigo 5º, parágrafo único) Os custos de 

eventuais melhorias no sistema de distribuição 

em função exclusivamente da conexão de 

microgeração ou minigeração distribuída 

participante do sistema de compensação de 

energia elétrica não deverão fazer parte do 

cálculo da participação financeira do consumidor, 

sendo integralmente arcados pela distribuidora. 

Como está sendo proposta a alteração dos limites de potência 

para participação do net-metering, geradores distribuídos 

com potências altas de até 5MW podem demandar esforços 

pesados nas redes de distribuição. Nesse sentido, há a 

preocupação com os prazos que serão estabelecidos com a 

conclusão da AP50/2014, os quais estão relacionados com a 

extensão de rede e tensão, não com o incremento de 

potência instalada necessário. 

Como contribuição para a AP50, a Abradee contribuiu 

com o seguinte texto: 

§1º Devem ser executadas de acordo com o 

cronograma da distribuidora, observados, quando 

houver, prazos específicos estabelecidos na 

legislação vigente, as seguintes obras: 

I. de que tratam os artigos 44, 47, 48 e 102; 

II. não abrangidas nos incisos I a IV do caput; 

III.que dependam de aquisição específicas de 

materiais ou equipamentos especiais não 

existentes 

no estoque rotativo; 

IV.recondutoramento de rede aérea de tensão 

primária e secundária; e 

V. executadas na rede de distribuição subterrânea. 

 

Propõe-se a criação de sexto inciso, da forma: 

VI. de reforço à rede para atender à minigeração 

distribuída de potência instalada superior a 1MW. 

Aumento do limite da potência instalada para a 

central geradora conectada à rede por meio de 

instalações de unidades consumidores, com a 

elevação do limite da minigeração para 3 MW 

para CGH e 5 MW para demais fontes. 

- Potencial para aumentar a quantidade de acessos devido 

maior retorno do investimento; 

- Média das máximas dos alimentadores da ELEKTRO de 

4,6 MW; 

- Aumenta risco de pagamento de multas por sobrecontratação 

de MUST em sistemas de pequeno porte; 

- Aumenta o risco de elevação do nível de perdas percentuais 

devido uso não otimizado do sistema existente; 

- Eleva o risco de falha do sistema anti-ilhamento (risco de 

segurança), quanto maior o sistema de GD maior o risco; 

- Estabelecer tratamento para o caso de aumento 

anormal do percentual de perdas técnicas 

associado ao aumento de geração distribuída; 

- A Distribuidora deve ter a prerrogativa de 

estabelecer o prazo para realização das obras 

(Fator X + Capacidade de execução); 

 

- Modificar a regra para tratamento adequado do IAS 

no processo de revisão tarifária, quando 

impactado por alta incidência de conexões de GD. 
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- Pode levar à falta de sensibilidade (não atuação) ou de 

seletividade (atuação indevida) da proteção dos 

alimentadores. GD de maior porte, maior o risco; 

- Maior risco de sobretensões sustentadas para faltas fase-terra 

no lado MT (sistema solidamente aterrado e trafo com 

ligação delta) para GD instalada na BT; quanto maior a 

capacidade da geração, maior a possibilidade de sustentar 

sobretensão no lado MT; 

- Maior incidência de obras de melhoria, reforço e até 

ampliação dos sistemas acessados; 

- Risco de penalização no IAS (Índice de Aproveitamento de 

Subestações), das instalações pré-existentes. 

- Modificar a regra para tratamento adequado do 

MUST quando impactado por alta incidência de 

conexões de GD. 

Incentiva-se o envio de contribuições acerca dos 

impactos da remoção da consulta/informação ou 

da efetiva aplicabilidade dessas etapas. 

- A eliminação da etapa de consulta de acesso levará a que o 

primeiro contato formal com a Distribuidora seja na 

Solicitação de Acesso. 

- Sem orientações anteriores, o acessante poderá estar sujeito 

a maior quantidade de reprovas no processo. 

- Perda da etapa de definição do ponto de conexão através de 

estudo de alternativa de mínimo custo global, antes da 

formalização do Acesso. 

- Manter a opção do acessante de microgeração 

definir se efetua a Consulta de Acesso. No caso 

de minigeração, a Consulta de Acesso deve ser 

obrigatória. 

(Artigo 5º, parágrafo único) -  Parágrafo único. Os 

custos de eventuais melhorias no sistema de 

distribuição em função exclusivamente da 

conexão de microgeração ou minigeração 

distribuída participante do sistema de 

compensação de energia elétrica não deverão 

fazer parte do cálculo da participação financeira 

do consumidor, sendo integralmente arcados pela 

distribuidora.” 

Interpretação equivocada do termo “melhorias” 

Manter o termo “reforços”. No caso da minigeração, 

principalmente em se ampliando o limite para 3 MW 

ou 5 MW, não se pode descartar a necessidade de 

reforços no sistema acessado. 

(Anexo II) Propostos formulários padronizados, de 

acordo com a faixa de potência do sistema de 

ART não é apresentada como necessária dentro os 

documentos para instalação inferior a 5kW instalado, o que 

Entendemos que deve haver ART do responsável 

pelo projeto em todos os casos de micro e mini 
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geração (até 5 kW, de 5 a 75 kW e acima de 75 

kW), para preenchimento dos pelos acessantes 

no momento da solicitação. Além disso, foram 

pré-estabelecidas listas dos documentos que as 

distribuidoras podem exigir para análise da 

solicitação de acesso à rede de sua 

responsabilidade. 

pode comprometer a segurança e qualidade das instalações 

da geração. 

 

 

geração, sem exceção. Portanto, incluir necessidade 

de ART para projetos menores que 5kW instalados. 

 (minuta Prodist) 2.4.6 Após o recebimento da 

documentação completa de que trata o item 2.4.4, 

a distribuidora deve entregar ao acessante um 

recibo da formalização da solicitação de acesso. 

Não há necessidade de ser um recibo, podendo informar ao 

cliente somente o número do protocolo do atendimento. 

(minuta Prodist) 2.4.6 Após o recebimento da 

documentação completa de que trata o item 2.4.4, 

a distribuidora deve informar ao acessante o 

número do protocolo do processo da 

formalização da solicitação de acesso 

Art. 7º No faturamento de unidade consumidora 

integrante do sistema de compensação de 

energia elétrica deverão ser observados os 

seguintes procedimentos: 

 

II - o consumo de energia elétrica ativa a ser 

faturado é a energia consumida no mês, 

deduzidas a energia injetada no mês e eventual 

excedente de energia acumulado em ciclos de 

faturamentos anteriores, por posto tarifário, 

quando for o caso. 

 

1. A forma proposta preserva as informações de energia 

fornecida e injetada para acompanhamento do cliente no 

faturamento, ao passo que faturar pelo líquido pode 

prejudicar o entendimento do cliente do que esta sendo 

faturado; 

2. Em alguns estados, a legislação tributária prevê a tributação 

sobre a energia fornecida pela distribuidora, sendo 

necessário preservar este tipo de informação; 

3. A forma proposta não traz prejuízo ao cliente e demonstra 

II - o consumo de energia elétrica ativa a ser faturado 

é a energia consumida no mês, deduzidas a energia 

injetada no mês e eventual excedente de energia 

acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por 

posto tarifário, quando for o caso. 

II-a A critério da distribuidora, a compensação poderá 

ser efetuada como compensação financeira, desde 

que sejam preservadas as informações da energia 

fornecida e injetada, bem como os saldos utilizados 

na compensação 

II a – caso a energia injetada seja superior à 

consumida, o excedente de energia será igual à 

diferença entre o montante de energia injetada e 

o montante de energia consumida. 

Adequação da redação em razão da inserção do inciso II a 

II b – caso a energia injetada seja superior à 

consumida, o excedente de energia será igual à 

diferença entre o montante de energia injetada e o 

montante de energia consumida. 

 

II b – quando o excedente de energia acumulado 

em ciclos de faturamentos anteriores for utilizado 

para compensar o consumo no mês corrente, não 

. Adequação da redação em razão da inserção do inciso II a 

II c – quando o excedente de energia acumulado em 

ciclos de faturamentos anteriores for utilizado para 

compensar o consumo no mês corrente, não se 
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se deve debitar do saldo atual o montante de 

energia equivalente ao custo de disponibilidade, 

para consumidores do grupo B. 

deve debitar do saldo atual o montante de energia 

equivalente ao custo de disponibilidade, para 

consumidores do grupo B 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data da 

sua publicação. 

A partir das nossas experiências prévias com fornecedores 

externos, propomos que o prazo seja de 180 dias de forma que 

seja garantida a adequação do sistema para faturamento da 

geração distribuída. 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor em 180 dias da 

data da sua publicação 

 

(Minuta Prodist 8.2.1) O Acordo Operativo, para 

minigeradores, ou o Relacionamento Operacional, 

para microgeradores, deverá ser assinado até a 

data de aprovação do ponto de conexão. 

 

Acordo operativo e relacionamento operacional devem ser 

assinados apenas após a aprovação do ponto de conexão de 

forma a evitar ligação de clientes anterior à aprovação do 

ponto. 

 

(Minuta Prodist 8.2.1) O Acordo Operativo, para 

minigeradores, ou o Relacionamento Operacional, 

para microgeradores, deverá ser assinado após de 

aprovação do ponto de conexão. 

Sobre ANEXO II – FORMULÁRIO DE 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 

MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM 

POTENCIA IGUAL OU INFERIOR A 5 kW. 

 

Adequações necessárias nos formulários de solicitação de 

acesso 

No item 2 – Dados da Unidade Consumidora 

Incluir: Geração instalada (kVA) 

No item 4 – Documentação a Ser Anexada 

Incluir: 6. ART do responsável técnico pelo projeto e 

construção da obra 

Alterar o documento 5 para: 5. Certificado de 

conformidade do (s) inversor (es) conforme ABNT 

vigente ou norma italiana e alemã. 

 

Sobre ANEXO III – FORMULÁRIO DE 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 

MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM 

POTENCIA SUPERIOR A 5 kW. 

 

Adequações necessárias nos formulários de solicitação de 

acesso 

No item 2 – Dados da Unidade Consumidora 

Incluir: Geração instalada (kVA) 

No item 4 – Documentação a Ser Anexada 

Incluir:  8. Dados técnicos do sistema de geração 

para subsidiar elaboração de estudo (curva de 

capabilidade, X”d) 

                9. Descrição do sistema de proteção 

Alterar o documento 5 para: 5. Certificado de 

conformidade do (s) inversor (es) conforme ABNT 
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vigente ou norma italiana e alemã. 

 

 

Sobre ANEXO IV – FORMULÁRIO DE 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 

MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. 

 

Adequações necessárias nos formulários de solicitação de 

acesso 

No item 2 – Dados da Unidade Consumidora 

Incluir: Geração instalada (kVA) 

                Tipo de ligação do transformador 

                Impedância percentual do transformador 

(na base do transformador) 

No item 4 – Documentação a Ser Anexada 

Incluir:  9. Dados técnicos do sistema de geração 

para subsidiar elaboração de estudo (curva de 

capabilidade, X”d). 

                10. Descrição do sistema de proteção: 

informações detalhadas incluindo o modelo do 

relé/RTC/RTP/diagrama trifilar e parametrização do 

sistema de proteção 

Alterar o documento 5 para: 5. Certificado de 

conformidade do (s) inversor (es) conforme ABNT 

vigente ou norma italiana e alemã. 


