
 

 
 

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDI ÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2015 
 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Energias do Brasil – EDP 
 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 

ATO REGULATÓRIO: Resolução Normativa, PRODIST e PRORET (Processo 48500.004924/2010-51) 
 
 

EMENTA: Proposta de abertura de Audiência Pública para o recebimento de contribuições 
visando aprimorar a Resolução Normativa nº 482/2012 e a seção 3.7 do Módulo 3 do 
PRODIST. 
 
 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que 
se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer 
dispositivo. 

TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITU IÇÃO 

Minuta de Resolução Normativa 

Art. 1º  Alterar o art. 2º da Resolução Normativa nº 482, de 17 
de abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

n/c n/c 

“Art. 2º........................................................................... n/c n/c 



                                                    2 

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; 

n/c n/c 

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema 
no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora 
com microgeração distribuída ou minigeração distribuída é 
cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora 
local e posteriormente compensada com o consumo de 
energia elétrica ativa. 

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema 
no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora 
com microgeração distribuída ou minigeração distribuída é 
cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora 
local e posteriormente compensada com o consumo de 
energia elétrica ativa. 

Propõe-se que a compensação ocorra na mesma 
competência que o excedente tenha sido gerado, de 
maneira a não criar um desequilíbrio no balanço de 
energia da distribuidora e na realização do 
ativo/passivo referente à gestão do “saldo” do agente 
micro ou minigerador, em função das diferenças entre 
as tarifas na criação e na utilização do “saldo”. 

Neste sentido, o consumidor livre e especial também 
poderiam aderir ao sistema de compensação, não 
constituindo, desta maneira, uma transgressão ao art. 
47 do Decreto 5163/2004, uma vez que não estaria 
realizando uma operação de compra e venda, mas um 
empréstimo gratuito. 

Parágrafo único. Para a fonte hídrica, o limite da potência 
instalada para a minigeração distribuída é 3 MW.” 

n/c n/c 

Art. 2º Alterar o art. 4º da Resolução Normativa nº 482, de 17 
de abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

n/c n/c 

“Art.4º Fica dispensada a assinatura de contratos de uso 
e conexão na qualidade de central geradora para os 

“Art.4º Fica dispensada a assinatura de contratos de uso 
e conexão na qualidade de central geradora para os 

Considerando a contribuição ao inciso III do art. 2º, o 
Sistema de Compensação de Energia passa a ser 
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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. 

participantes do sistema de compensação de energia 
elétrica da distribuidora, nos termos do Capítulo III 
microgeradores e minigeradores, sendo suficiente a 
celebração de Acordo Operativo para os minigeradores ou 
do Relacionamento Operacional para os microgeradores. 

obrigatório para todos os mini e microgeradores, de 
modo que não seja mais necessária a sua adesão. 

§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. 

§1º A potência instalada dos participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica do equipamento de 
geração da unidade consumidora com microgeração ou 
minigeração distribuída fica limitada à carga instalada ao 
montante de uso do sistema de distribuição, calculado 
conforme a REN 414/2010, no caso de unidade 
consumidora do grupo B, ou à máxima demanda 
contratada, para unidade consumidora do grupo A, além 
dos limites estabelecidos no art. 2º desta Resolução 
Normativa. 

A potência do equipamento de geração instalado deve 
ser limitada à sua capacidade de atendimento como 
carga, que corresponde ao MUSDERD, conforme 
estabelecido no § 7o do art. 43 da REN 414/2010, 
devendo levar em consideração, além da carga 
instalada, também o fator de demanda da 
correspondente atividade dentro da sua classe principal 
ou o fator de demanda típico. 

Adicionalmente, é necessário explicitar que a potência 
do gerador seja menor que o estabelecido para micro e 
minigeração. 

§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. 

n/c n/c 

§3º Não devem ser consideradas as cargas diretamente 
relacionadas ao sistema auxiliar da central geradora para 
comprovar a carga instalada da unidade consumidora do 
grupo B.” 

n/c n/c 

Art. 3º Alterar o parágrafo único no art. 5º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

n/c n/c 

“Art. 5º .......................................................................... 
Parágrafo único. Os custos de eventuais melhorias no 
sistema de distribuição em função exclusivamente da 

“Art. 5º .......................................................................... 
Parágrafo único. Os custos de eventuais melhorias no 
sistema de distribuição em função exclusivamente da 

Ao instalar uma micro ou minigeração, o investidor não 
pode onerar a tarifa do outro consumidor que não tem 
capacidade para investir em sua instalação, de modo a 
diminuir a sua conta de energia. O subsídio cruzado, 
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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.” 

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 ser integralmente 
arcados pela distribuidora pelo consumidor.” 

resultado da proposta de alteração do texto, não 
constitui um mecanismo de regulação adequado, uma 
vez que sinaliza um desequilíbrio do mercado. Sendo 
assim, propõe-se que os eventuais impactos de custos 
especificamente necessários para o atendimento ao 
micro e minigerador sejam arcados por esse investidor. 

n/c Art. 3º - A Retirar o §2º do art. 6º da Resolução Normativa nº 
482, de 17 de abril de 2012, 

“§2º A adesão ao sistema de compensação de energia 
elétrica não se aplica aos consumidores livres ou 
especiais. (Incluído pela REN ANEEL 517, de 
11.12.2012.)” 

Pelos motivos apresentados na contribuição ao inciso 
III do art. 2º da REN 482/2012. 

Art. 4º Alterar o art. 7º da Resolução Normativa nº 482, de 17 
de abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

n/c n/c 

“Art. 7º No faturamento de unidade consumidora 
integrante do sistema de compensação de energia elétrica 
deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

“Art. 7º No faturamento de unidade consumidora com 
microgeração ou minigeração distribuída integrante do 
sistema de compensação de energia elétrica deverão ser 
observados os seguintes procedimentos: 

Pelos motivos apresentados na contribuição ao inciso 
III do art. 2º da REN 482/2012. 

I - deverá ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao 
custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou 
da demanda contratada para o consumidor do grupo A, 
conforme o caso. 

I – tanto o microgerador quanto o minigerador serão 
tarifados segundo a estrutura binômia, no caso do 
minigerador, com sinalização locacional deverá ser 
cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de 
disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou da 
demanda contratada para o consumidor do grupo A, 
conforme o caso. 

A injeção na rede da distribuidora, na grande maioria 
dos casos, não ocorre no horário de maior uso da rede 
local (vide, por exemplo, o microgerador fotovoltaico 
residencial). Neste sentido, é necessário que a unidade 
consumidora passe a contribuir com sua participação 
no uso da rede, por meio da Tarifa de Uso, em 
atendimento ao §6º do art 15 da Lei 9074/1995. 
Observar que o faturamento pelo uso da rede deve 
ocorrer única e exclusivamente pela parte da carga, 
não devendo ser compensada a parcela de uso mesmo 
que faturada por meio da energia fornecida (parcela em 
R$/MWh). 

Evidentemente, deve-se prever também a tarifa 
locacional, em particular, para os casos de 
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minigeração, de modo a sinalizar adequadamente a 
injeção no ponto da rede onde for mais necessário. 

Essa proposta também permite a compensação de 
energia entre postos horários, sem transgredir a devida 
alocação dos custos. 

 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 o valor base para faturamento pela 
tarifa de energia deverá corresponder à energia fornecida 
deduzida da energia injetada no mês. 

Para que cessem as dúvidas sobre o correto 
faturamento, cabe, antes de proceder à cobrança por 
uso da rede/disponibilidade, explicitar que o 
faturamento será conduzido como se o valor medido 
fosse o fornecido menos o injetado. 

Pelos motivos apresentados na contribuição ao inciso 
III do art. 2º da REN 482/2012, não se faz necessário 
tratar o excedente. 

Sugere-se também a seguinte nomenclatura: energia 
fornecida (entre a distribuidora e a unidade 
consumidora), energia consumida (pela instalação 
consumidora da unidade consumidora), energia 
injetada (entre a distribuidora e a unidade consumidora) 
e energia gerada (pelo gerador da unidade 
consumidora). 

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 - deverá ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao 
custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou 
da demanda contratada para o consumidor do grupo A, 
conforme o caso 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. 

Como consequência direta do item anterior, se o valor 
base para faturamento for menor que o mínimo da 
classe, fatura-se o custo de disponibilidade. 

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. 

II a – caso a energia injetada seja superior à fornecida 
consumida, o excedente de energia será igual à diferença 
entre o montante de energia injetada e o montante de 
energia fornecida consumida. 

Vide nomenclatura sugerida nas justificativas 
apresentadas ao inciso I. 
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II b – quando o excedente de energia acumulado em 
ciclos de faturamentos anteriores for utilizado para 
compensar o consumo no mês corrente, não se deve 
debitar do saldo atual o montante de energia equivalente 
ao custo de disponibilidade, para consumidores do grupo 
B. 

II b – quando o excedente de energia acumulado em 
ciclos de faturamentos anteriores for utilizado para 
compensar o consumo no mês corrente, não se deve 
debitar do saldo atual o montante de energia equivalente 
ao custo de disponibilidade, para consumidores do grupo 
B. 

Pelos motivos apresentados na contribuição ao inciso 
III do art. 2º da REN 482/2012, não se deve compensar 
energia entre competências diferentes. 

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 as componentes da tarifa em R$/MWh 
(TUSD +TE), publicadas nas Resoluções Homologatórias 
que aprovam os reajustes ou revisões tarifárias, se 
houver. 

III - caso existam postos tarifários e caso a energia ativa 
injetada em um determinado posto tarifário seja superior à 
fornecida consumida, a diferença deverá ser utilizada para 
compensação em outros postos tarifários dentro do 
mesmo ciclo de faturamento, devendo ser observada a 
relação entre as componentes da tarifa em R$/MWh 
(TUSD +TE), publicadas nas Resoluções Homologatórias 
que aprovam os reajustes ou revisões tarifárias, se 
houver. 

Seguindo a contribuição ao inciso I, as tarifas horárias 
deverão ser aplicáveis, caso contrário, não se 
compensa a energia entre tarifas diferentes, conforme 
proposta de inserção do §3º. 

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 poderão ser utilizados para compensar o 
consumo fornecimento de outras unidades previamente 
cadastradas para esse fim e atendidas pela mesma 
distribuidora, cujo titular seja o mesmo da unidade com 
unidade consumidora com microgeração ou minigeração 
distribuída sistema de compensação de energia elétrica, 
ou em unidades consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. 

Pelos motivos apresentados na contribuição ao inciso 
III do art. 2º da REN 482/2012. 

V - o consumidor deve definir a ordem de prioridade das 
unidades consumidoras participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica e o percentual da 
energia excedente para cada uma, devendo a unidade 
consumidora onde se encontra instalada a geração ser a 
primeira a ter seu consumo compensado. 

V – o titular da unidade consumidora com microgeração 
ou minigeração distribuída consumidor deve definir a 
percentagem parcela da energia excedente fornecida 
ordem de prioridade que será compensada para das 
unidades consumidoras participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica e o percentual da 
energia excedente para cada uma, devendo a unidade 
consumidora onde se encontra instalada a geração ser a 
primeira a ter seu consumo compensado. 

Não há como aplicar uma ordem de prioridade e um 
percentual ao mesmo tempo. Sendo assim, por 
simplicidade para o consumidor, propõe-se tão 
somente que o titular defina a parcela da energia 
excedente, quando houver, que será compensada para 
cada unidade consumidora cadastrada e participante 
do sistema de compensação. 
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V a – para os casos de unidades consumidoras 
localizadas em áreas contíguas, a energia excedente pode 
ser alocada entre os integrantes, conforme a definição do 
percentual de energia para cada unidade consumidora, 
sem a necessidade de compensar o consumo da unidade 
consumidora na qual se encontra instalada a central 
geradora. 

V a – para os casos de unidades consumidoras 
localizadas em áreas contíguas, a energia excedente pode 
ser alocada entre os integrantes, conforme a definição do 
percentual de energia para cada unidade consumidora, 
sem a necessidade de compensar o consumo da unidade 
consumidora na qual se encontra instalada a central 
geradora. 

Já contemplado no inciso anterior. 

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 – 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. 

A declaração da carga instalada deve ser de 
responsabilidade do consumidor. 

V c – 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 +TE), publicadas nas Resoluções 
Homologatórias que aprovam os reajustes ou revisões 
tarifárias, exceto para unidades consumidoras localizadas 
em áreas contíguas. 

V c – 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 de 
energia (TE) em R$/MWh (TUSD +TE), publicadas nas 
Resoluções Homologatórias que aprovam os reajustes ou 
revisões tarifárias, exceto para unidades consumidoras 
localizadas em áreas contíguas. 

Seguindo a contribuição ao inciso I, propõe-se a 
aplicação de tarifas binômicas, de modo que não se 
compensa a energia entre tarifas diferentes, muito 
menos àquelas referentes ao uso da rede. Conforme 
proposta de inserção do §3º, até que sejam publicadas 
as tarifas, não se compensa a energia entre unidades 
consumidoras com tarifas diferentes. 

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, devendo ser observada a relação entre as 
componentes da tarifa de energia (TE) em R$/MWh 
(TUSD +TE), publicadas nas Resoluções Homologatórias 
que aprovam os reajustes ou revisões tarifárias, se 
houver. 

Vide contribuição ao item anterior. 

VII - os créditos de energia ativa resultantes após 
compensação em todos os postos tarifários e em todas as 
demais unidades consumidoras, conforme incisos II a VI, 
expiram 36 (trinta e seis) meses após a data do 
faturamento e serão revertidos em prol da modicidade 

VII - os créditos de o total da energia ativa excedente 
resultantes após compensação em todos os postos 
tarifários e em todas as demais unidades consumidoras, 
conforme incisos II a VI, expiram 36 (trinta e seis) meses 
após a data do faturamento e serão revertidos em prol da 

Pelos motivos apresentados na contribuição ao inciso 
III do art. 2º da REN 482/2012, não se deve compensar 
energia entre competências diferentes. 

Todas as unidades consumidoras perdem direito à 
compensação ou restituição após o mês de 
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tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer forma 
de compensação após esse prazo. 

modicidade tarifária sem que os mesmos façam o 
consumidor faça jus a qualquer forma de compensação ou 
restituição em períodos subsequentes ou por ocasião do 
encerramento da relação contratual após esse prazo. 

competência que tenha ocorrida a injeção de energia 
na distribuidora. 

VIII - eventuais créditos de energia ativa existentes no 
momento do encerramento da relação contratual do 
consumidor serão revertidos em prol da modicidade 
tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer forma 
de compensação. 

VIII - eventuais créditos de energia ativa existentes no 
momento do encerramento da relação contratual do 
consumidor serão revertidos em prol da modicidade 
tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer forma 
de compensação. 

Contemplado no item anterior. 

IX – adicionalmente às informações definidas na 
Resolução Normativa nº 414, de 2010, a fatura dos 
consumidores que possuem microgeração ou minigeração 
distribuída deve conter, por posto tarifário: 

a) o saldo anterior de créditos; 

b) a energia elétrica ativa consumida; 

c) o montante de energia elétrica ativa injetada; 

d) os históricos de energia elétrica ativa consumida e 
injetada nos últimos 12 meses; 

e) o total de créditos utilizados, discriminados por 
unidade consumidora; 

f) o total de créditos expirados; 

g) o saldo atualizado de créditos; 

h) a próxima parcela do saldo atualizado de créditos a 
expirar e o ciclo de faturamento em que ocorrerá; e 

i) informação da participação da unidade consumidora no 
sistema de compensação de energia elétrica. 

IX – adicionalmente às informações definidas na 
Resolução Normativa nº 414, de 2010, a fatura dos 
consumidores que possuem microgeração ou minigeração 
distribuída deve conter, por posto tarifário: 

a) o saldo anterior de créditos; 

ab) a energia elétrica ativa fornecida consumida; 

bc) o montante de energia elétrica ativa injetada; 

cd) os históricos de energia elétrica ativa fornecida 
consumida e injetada nos últimos 12 meses; 

de) o total de energia elétrica compensada créditos 
utilizados, discriminados por unidade consumidora; 

f) o total de créditos expirados; 

g) o saldo atualizado de créditos; 

h) a próxima parcela do saldo atualizado de créditos a 
expirar e o ciclo de faturamento em que ocorrerá; e 

ei) informação percentagem da participação de cada 
unidade consumidora no sistema de compensação de 
energia elétrica. 

Pelos motivos apresentados na contribuição ao inciso 
III do art. 2º da REN 482/2012, não se deve compensar 
energia entre competências diferentes. 

 

IX a – As informações elencadas no inciso IX podem ser 
fornecidas ao consumidor, à critério da distribuidora, por 
meio de um demonstrativo específico, anexo à fatura, ou 
disponibilizado em seu sítio na internet, em um espaço de 
acesso restrito. 

IX a – Alternativamente, à critério da distribuidora, aAs 
informações elencadas nos itens c), d) e e) do inciso IX 
podem ser fornecidas ao consumidor por meio , à critério 
da distribuidora, de um demonstrativo específico, anexo à 
fatura, ou disponibilizado em seu sítio na internet, em um 
espaço de acesso restrito. 

São muitas informações para serem apresentadas na 
fatura ordinária do consumidor, de modo que deve 
haver meios de informação alternativos. 
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IX b – Para as unidades consumidoras cadastradas no 
sistema de compensação de energia elétrica que não 
possuem microgeração ou minigeração distribuída, a 
fatura deve conter o total de créditos utilizados na 
correspondente unidade consumidora por posto tarifário, 
se houver. 

n/c n/c 

X - Para as unidades consumidoras atendidas em tensão 
primária com equipamentos de medição instalados no 
secundário dos transformadores deverá ser deduzida a 
perda por transformação da energia injetada por essa 
unidade consumidora, nos termos do art. 94 da Resolução 
Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010. 

n/c n/c 

XI – Os créditos são determinados em termos de energia 
elétrica ativa, não estando sua quantidade sujeita a 
alterações nas tarifas de energia elétrica. 

n/c n/c 

§1º. Aplica-se de forma complementar as disposições da 
Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, 
relativas aos procedimentos para faturamento. 

n/c n/c 

§2º Os efeitos tarifários decorrentes do sistema de 
compensação de energia elétrica devem ser 
contemplados nos Procedimentos de Regulação Tarifária 
– PRORET.” 

n/c Cabe observar que a energia proveniente dos mini e 
microgeradores constituem um bloco de carga não 
atendido por meio do despacho das usinas do SIN, de 
modo que afetam o atingimento do GSF por déficit de 
geração hídrica. 

n/c §3º Até que os valores da tarifa binômia em baixa tensão 
sejam publicados, cabe o faturamento a partir dos valores 
de leitura de fornecimento e de injeção do mês, sem 
possibilidade de compensação entre unidades 
consumidoras com tarifas diferentes, e faturando-se, 
quando for o caso, o custo de disponibilidade.” 

Em consonância com a contribuição apresentada ao 
inciso I, faz-se necessária a definição de regramento 
provisório, até que sejam definidas as tarifas binômias. 

Art. 5º Alterar o art. 8º da Resolução Normativa nº 482, de 17 Art. 5º Alterar o art. 8º da Resolução Normativa nº 482, de 17 Ao instalar uma micro ou minigeração, o investidor não 
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de abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 8º O sistema de medição deve observar as 
especificações técnicas do PRODIST e ser instalado pela 
distribuidora, sem custos para o acessante.” 

de abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 8º O sistema de medição deve observar as 
especificações técnicas do PRODIST e ser instalado pela 
distribuidora, sem custos para o acessante.” 

pode onerar a tarifa do outro consumidor que não tem 
capacidade para investir em sua instalação, de modo a 
diminuir a sua conta de energia. Ademais, o sistema de 
medição tem apenas o micro e minigerador como 
beneficiário. O subsídio cruzado, resultado da proposta 
de alteração do texto, além de não previsto na 
legislação, não constitui um mecanismo de regulação 
adequado, uma vez que sinaliza um desequilíbrio do 
mercado por alocação inadequada de custo. Sendo 
assim, propõe-se a manutenção do texto atual, no qual 
o solicitante arca com a diferença do custo entre o 
sistema necessário e o convencional. 

Art. 6º Alterar a redação do art. 13 da Resolução Normativa 
nº 482, de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

n/c n/c 

“Art.13. Compete à distribuidora a responsabilidade pela 
coleta das informações das unidades geradoras junto aos 
micro e minigeradores distribuídos e envio dos dados para 
registro junto à ANEEL, conforme modelo disponível no 
site da Agência. 

n/c n/c 

Parágrafo único. Os dados para registro devem ser 
enviados até o dia 10 de cada mês, contendo os dados 
dos micro e minigeradores que entraram em operação até 
o último dia do mês anterior.” 

n/c n/c 

Art. 7º Fica aprovada a revisão 6 do Módulo 3 do 
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 
Elétrico Nacional – PRODIST. 

n/c n/c 

Art. 8º As distribuidoras deverão revisar e publicar, em seu 
sítio na internet, as normas técnicas que tratam do acesso de 
micro e minigeração distribuída, utilizando como referência o 
Módulo 3 do PRODIST em até 60 (sessenta) dias, contados 
da publicação desta Resolução. 

Art. 8º As distribuidoras deverão revisar e publicar, em seu 
sítio na internet, as normas técnicas que tratam do acesso de 
micro e minigeração distribuída, utilizando como referência o 
Módulo 3 do PRODIST em até 60180 (sessentacento e 
oitenta) dias, contados da publicação desta Resolução. 

O período para ajuste nos processos e sistemas é 
necessário para que se garanta a integridade dos 
procedimentos técnicos e comerciais da empresa, o 
que inclui revisão dos contratos, normas, treinamento, 
atendimento e sistemas. 
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Parágrafo único. Os procedimentos e prazos estabelecidos 
nesta Resolução e no Módulo 3 do PRODIST valem a partir 
da publicação desta Resolução. 

Parágrafo único. Os procedimentos e prazos estabelecidos 
nesta Resolução e no Módulo 3 do PRODIST valem passam 
a ter eficácia em até 180 (cento e oitenta) dias, contados a 
partir da publicação desta Resolução. 

O prazo de eficácia do novo regulamento dever ser o 
mesmo que a publicação da nova norma. 

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

n/c n/c 

Módulo 3 do PRODIST 
SEÇÃO 3.7 - ACESSO DE MICRO E MINIGERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA 

  

2.5 Parecer de acesso 

2.5.3 O prazo para elaboração do parecer de acesso 
deve observar o seguinte: 

iii) até 60 (sessenta) dias após o recebimento da 
solicitação de acesso, para central geradoda classificada 
como minigeração distribuída, quando houver 
necessidade de execução de obras de reforço ou de 
ampliação no sistema de distribuição. 

2.5 Parecer de acesso 

2.5.3 O prazo para elaboração do parecer de acesso 
deve observar o seguinte: 

iii) até 6120 (cento e vinte sessenta) dias após o recebimento 
da solicitação de acesso, para central geradoda classificada 
como minigeração distribuída, quando houver necessidade de 
execução de obras de reforço ou de ampliação no sistema de 
distribuição. 

Propõe-se manter o prazo aplicável para um gerador de 
mesmo porte, uma vez que o processo carrega um teor 
de complexidade equivalente ou até maior para o 
minigerador. Vide caso de um autoprodutor. 

 


