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CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 26/2015 
 
 
 

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS 

 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 

ATO REGULATÓRIO: Resolução Normativa n.º 482/2012 e a seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Art. 2 
II -  minigeração 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.......  
 
 
 

Art. 2 
II -  minigeração 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(calor ou frio e energia elétrica) ou 
trigeração qualificada (frio, calor e energia 
elétrica), conforme regulamentação da 
ANEEL.......  

Comentários ao inciso II –  é fundamental estender o 
conceito pelo alcance pretendido pela resolução e 
considerando o crescimento contínuo de carga pelo  
uso dos sistemas de condicionamento de ar 
notadamente nos setores residencial e comercial. 
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Art. 4 Alterar o art 7º da Resolução Normativa 
482.............:  
 
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 
localizadas em áreas contíguas. 

Art. 4 Alterar o art 7º da Resolução Normativa 
482.............:  
 
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 localizadas em 
áreas geográficas contíguas. 
§1º. Para unidades localizadas em áreas 
geográficas contíguas, essas deverão pertencer à 
mesma classe de consumo. 
§2º. No caso de exploração comercial da micro e 
minigeração em áreas geográficas contíguas, essa 
deverá possuir o correspondente registro de 
finalidade ou atividade econômica nos órgãos 
municipais competentes. 

Comentários ao inciso IV – a motivação principal da 
presente resolução é o estimulo a compensação 
localmente da carga pela autoprodução de energia 
elétrica ou energia térmica por meio do uso energético 
eficiente no consumo final com possível redução do 
consumo de energia elétrica. Considerando as 
edificações tanto residenciais como comerciais essa 
compensação pode ser obtida com a utilização de áreas 
planas, não passíveis de sombreamento, como os 
telhados ou coberturas  nas próprias edificações, sejam 
elas comerciais ou residenciais, ou neste último caso, 
passiveis de possuírem áreas geográficas contíguas  
com exploração comercial, caso de condomínios 
mistos. 

Art. 5 Alterar o art 8º da Resolução Normativa 
482.............:  
 
“Art .8 – O sistema de medição deve observar as 
especificações técnicas do PRODIST  e ser instalado 
pela distribuidora, sem custo adicional para o 
acessante.” 
 
 

Art. 5 Alterar o art 8º da Resolução Normativa 
482.............:  
 
“Art .8 – O sistema de medição deve observar as 
especificações técnicas do PRODIST e ser 
instalado pela distribuidora, com a simples 
compensação financeira para o acessante, da 
diferença entre o custo dos componentes 
requeridos para a funcionalidade de medição 
bidirecional e a medição tradicional.” 

Garante- se com essa redação uma maior isonomia na 
distribuição de custos entre agentes, tornando-a mais 
atrativa para a distribuidora e, ao mesmo tempo 
possibilitando ao consumidor uma integração com sua 
rede de informações. 


