
 
 

 
 

 CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2015  
 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ - FIEC 
 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 

ATO REGULATÓRIO: Proposta de Resolução Normativa que altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 
 

 
EMENTA: Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e o Módulo 3 dos 
Procedimentos de Distribuição – PRODIST. 
 
 
 

 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 

Inserir artigo(s) disciplinando o registro mensal 
da energia produzida pelo sistema de micro ou 
minigeração. 
 

 Para que a micro/minigeração possa ter 
relevância na matriz de energia do setor 
elétrico, a informação da energia produzida  é 
fundamental 
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Poderão ser dispensados desse registro sistemas 
de microgeração de porte muito pequeno (p.ex.: 
< 2kW). 
 
Definir se deve ser apresentada apenas a leitura 
do mês ou, também, a série de 12 meses. 
 
Obs.: A tecnologia a ser adotada deve considerar 
que a medição não se destina a faturamento. 

 
 Sem registro da medição, outras formas de 

estimativa de produção de energia não são 
confiáveis. 

 
 Os inversores já oferecem informação da 

energia produzida, caberá definir como 
disponibilizá-la para leitura pela 
concessionária. 
 

 A importância será tanto maior, quanto maior 
for sua inserção na matriz do setor elétrico. 

 
 O desconhecimento da energia produzida de 

forma confiável, restringirá a expansão da 
Micro/minigeração 

 
IMPORTÂNCIA DA MEDIÇÃO DA ENERGIA 
PRODUZIDA 
 Planejamento do mercado das concessionárias 

 
 Planejamento da expansão da geração 

 
 Acompanhamento de Programas de incentivo à 

micro/minigeração 
 
 Acompanhamento dos resultados de linhas de 

financiamento 
 
 Avaliação dos diversos modelos de negócios: 
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venda, aluguel, leasing, aluguel de “telhados” 
 
 Avaliação de desempenho dos instaladores 

 
 Avaliação de desempenho dos equipamentos 

 
 Maior transparência nos contratos dos 

consumidores x instaladores 
 

 Permitir: 
o Simulações e modelamentos dos 

sistemas elétricos e mercados 
 

o Melhor gerenciamento das redes de 
distribuição 

 
o Desenvolvimento de novos modelos 

tarifários 
 

o Comparação entre alternativas 
tecnológicas 

 
 

o Melhor acompanhamento dos fatores de 
conversão da energia solar em elétrica 
por região, localidade e fabricante 
 

o Desenvolvimento e acompanhamento 
com mais precisão de programas de P&D 
e eficiência energética. 
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“Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam 
adotadas as seguintes definições: 
I – microgeração ......” 

Inserir: 
“Parágrafo único Nos sistemas em que são 
instalados inversores, a potência instalada 
deverá ser o menor valor entre: 

a)  a potência do inversor ou soma das 
potências dos inversores, quando tiver 
mais de um; e, 

b) a potência do sistema conversor de 
energia. 

 

Nas instalações com painéis solares, para melhor 
aproveitamento do sistema, pode ser conveniente a 
instalação de potência de painéis superior à potência 
do inversor. Esse fato ocorre porque na maior parte 
do tempo, o painel solar produz uma potência inferior 
à sua nominal. 

“Art. 3º 
 §1º O prazo para a distribuidora efetuar as 
alterações de que trata o caput e publicar as 
referidas normas técnicas em seu endereço 
eletrônico é de 240 (duzentos e quarenta) 
dias, contados da publicação desta 
Resolução. 

“Art. 3º 
 §1º O prazo para a distribuidora efetuar as 
alterações de que trata o caput e publicar as 
referidas normas técnicas em seu endereço 
eletrônico é de 120 (cento e vinte) dias, contados 
da publicação desta Resolução. 

 

Agilizar a implementação e acelerar os prazos para 
obtenção de resultados concretos 

“Art. 7º: ............................................... 
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. 

Art. 7º............................................... 
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. Para consumidores do grupo 
B, ocorrendo o faturamento mínimo descrito no 

parágrafo I, este montante de energia 
correspondente deverá ser considerado no 

crédito de energia a ser compensada. 

Segue exemplo demonstrativo:  Se uma 
unidade consumidora trifásica consome da 
Concessionária 300kWh e injeta na rede 370kWh, no 
modelo atual sobra apenas 70kWh de crédito e ainda 
é cobrado mais 100kWh pela taxa mínima de 
disponibilidade do sistema. Nesta nova proposta, 
teríamos 170 kWh de crédito, considerando os 
100kWh que serão cobrados de qualquer forma 
devido ao custo de disponibilidade, mais os 70 kWh 
referentes à diferença entre o injetado na rede e o 
consumido. 
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Fortaleza, 22 de junho de 2015 

 
Jurandir Picanço 

Coordenador do Núcleo de Energia da Federação das Indústrias do estado do Ceará - FIEC 
Email: jurandirpicanco@uol.com.br   Tel: 85 3421 5472; Cel: (85) 99909 1945 

 “Art. 7º  
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 tarifária sem que o consumidor 
faça jus a qualquer forma de compensação 
após esse prazo. 

“Art. 7º  
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 60 (sessenta) 

meses após a data do faturamento e serão 
revertidos em prol da modicidade tarifária sem 
que o consumidor faça jus a qualquer forma de 

compensação após esse prazo. 

Estabelecer prazo mais compatível com a viabilidade 
econômica do investimento. 

 

A Distribuidora de Energia  deverá 
disponibilizar em tempo real no site da mesma, 
todos os dados relevantes das solicitações de 
acesso de cada consumidor, no mesmo dia em 

que tal solicitação tiver sido formalizada; 
 

Agilizar e tornar totalmente transparente todo o 
processo técnico-comercial, permitindo maior 
competitividade e ganhos decorrentes para o 

consumidor 

PRODIST, Módulo 3 

Entre as informações que a Concessionária 
repassa para ANEEL, deve conter o nome da 
Empresa Instaladora do sistema de Micro ou 

Minigeração. 

Permitir que haja um acompanhamento do 
desempenho das empresas instaladores, de falhas ou 

problemas com as instalações 


