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NOME DA INSTITUIÇÃO: FRENTE POR UMA NOVA POLÍTICA ENERGÉTICA PARA O BRASIL. 

 
 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 
 

ATO REGULATÓRIO: 1) Anexo I da Nota Técnica 0017/2015-SRD/ANEEL (minuta de resolução);  

2) Resolução Normativa nº 482 

 

EMENTA: altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e a seção 3.7 do 
Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição - 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. 

INTRODUÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES 

A Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil, reúne um conjunto de organizações da sociedade civil em torno do objetivo de tornar realidade uma 
nova política energética para o Brasil à altura dos desafios do século 21 – por meio de estímulos à conservação de energia e eficiência energética e 
diversificação da matriz, priorizando a geração descentralizada com fontes renováveis de menor impacto (solar, eólica, biomassa, maremotriz e ondomotriz) - 
seguindo princípios de justiça social, respeito à diversidade cultural, participação democrática e sustentabilidade ambiental. 

Neste sentido, a Frente parabeniza a ANEEL por reconhecer a necessidade de mudanças na regulamentação do sistema de compensação de energia de 
energia elétrica através da presente Audiência Pública e deseja que a mesma tenha a sensibilidade de aprovar as contribuições que ajudem a minigeração e 



microgeração distribuída ganharem um real e significativo impulso no Brasil, em alinhamento aos recentes discursos do Ministro de Minas e Energia, Eduardo 
Braga. 

E mesmo que tal instrumento não esteja entre os objetivos principais da presente revisão – e nem sequer seja ainda aventado como possibilidade, a Frente 
por uma Nova Política Energética para o Brasil sugere que a ANEEL regulamente no País o mecanismo de tarifa especial, conhecido 
internacionalmente como Feed-In, de forma a aumentar a atratividade para a adoção à mini e microgeração e possibilitar que os adotantes do sistema 
possam complementar sua renda através da geração de energia. Ressaltamos que recentes notícias ou até mesmo pesquisas de que tal instrumento teria 
ocasionado ou estaria ocasionando distorções no mercado dos países que o adotaram não são justificativas para que o mesmo não seja avaliado como uma 
alternativa real a ser implementada também no Brasil. Acreditamos que nossa engenharia, nossa economia e nosso direito são totalmente capazes de 
aprender lições e elaborar regulamentos que evitem possíveis distorções inaceitáveis para o mercado nacional. Acreditamos ainda que tal sistema não seria 
incompatível com o atual sistema de compensação, podendo os dois coexistir. 

 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Minuta de Resolução – Art. 2º 

Art.4º Fica dispensada a assinatura de 
contratos de uso e conexão na qualidade de 

central geradora para os 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. 
§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. 

§2º  Caso  o  consumidor  deseje  instalar  
central  geradora  com  potência  superior  ao  

limite estabelecido  no  §1º,  deve  solicitar  

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

§1º A potência instalada dos participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica 

fica limitada a 150% da carga instalada, no caso de unidade 
consumidora do grupo B, ou a 150% da máxima demanda 

contratada, para unidade consumidora do grupo A. 
§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. 

§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. 

Entendemos que a limitação da potência 
instalada para os sistemas de mini e 

microgeração distribuída funcione como 
um desestímulo e uma barreira à 

geração de energia excedente. O ideal 
seria que tal limite fosse dado tão 

somente pelos novos valores propostos 
no Art. 2º da Resolução, mas persistindo 

o entendimento para sua existência, 
entendemos que elevar este limite tem o 

papel de estimular que excedente de 
energia seja gerado a cada mês, 

garantindo ao consumidor o pagamento 
apenas do custo de disponibilidade e a 
economia projetada com a adoção do 

sistema. 



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. 

§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. 

Minuta de Resolução – Art. 4º 

Art. 7º No faturamento de unidade 
consumidora integrante do sistema de 

compensação de energia elétrica deverão ser 
observados os seguintes procedimentos: 

 
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. 

Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do 
sistema de compensação de energia elétrica deverão ser 

observados os seguintes procedimentos: 
 

I  -  deverá  ser  cobrado,  no  máximo,  50% do  valor  
referente  ao  custo  de  disponibilidade  para  o consumidor  do  
grupo  B,  ou  50% do valor da  demanda  contratada  para  o  

consumidor  do  grupo  A, 
conforme o caso. 

Diminuir os custos mensais para os 
adotantes do sistema, aumentando 

assim a sua atratividade. 

Minuta de Resolução – Art. 4º 

(...) 

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  a  energia  ativa  
injetada  em  um  determinado  posto tarifário seja superior à 
consumida, a diferença, em kWh, deverá ser utilizada  para 

compensação em outros  postos  tarifários  dentro  do  mesmo  
ciclo  de  faturamento. 

Sendo o sistema atual apenas de 
compensação e não envolver nenhum 

tipo de comercialização de energia 
consideramos desnecessário e, talvez, 
até mesmo incorreto a observância a 

componentes que indiretamente acabam 
“precificando” a energia injetada na 

rede. 



Minuta de Resolução – Art. 4º 

(...) 

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  em  R$/MWh  (TUSD  

+TE),  publicadas  nas  Resoluções Homologatórias  que  
aprovam  os  reajustes  ou  revisões  tarifárias,  exceto  para  

unidades consumidoras localizadas em áreas contíguas. 

Exclusão de todo o item. 

 

Sendo o sistema atual apenas de 
compensação e não envolver nenhum 

tipo de comercialização de energia 
consideramos desnecessário e, talvez, 
até mesmo incorreto a observância a 

componentes que indiretamente acabam 
“precificando” a energia injetada na 

rede. 

Minuta de Resolução – Art. 4º 

(...) 

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. 

Sendo o sistema atual apenas de 
compensação e não envolver nenhum 

tipo de comercialização de energia 
consideramos desnecessário e, talvez, 
até mesmo incorreto a observância a 

componentes que indiretamente acabam 
“precificando” a energia injetada na 

rede. 

Minuta de Resolução – Art. 4º 

(...) 

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  

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. 

Exclusão de todo o item. 

Entendemos que a modicidade tarifária 
deva ser garantida através de outros 

instrumentos (já bem definidos, 
inclusive) que não a mini ou 

microgeração distribuída. Neste sentido, 
tal “reversão”, se concretizada acaba se 

configurando, na realidade, numa 
injustificada “doação” de energia do 

consumidor à concessionária de 



prol  da modicidade tarifária sem que o 
consumidor faça jus a qualquer forma de 

compensação após esse prazo. 

distribuição. 

Minuta de Resolução – Art. 4º 

(...) 

Proposta inexistente. 

VIII a – Em caso de mudança de domicílio do consumidor, 
fica-lhe garantida a transferência de eventuais créditos de 
energia a serem utilizados na nova unidade consumidora 
cadastrada para este fim, mesmo que o sistema na nova 

residência possua diferenças técnicas em relação à 
configuração anterior. 

Possibilitar a pessoas que se mudem de 
domicílio o direito de usufruir de 

possíveis créditos de energia excedente, 
independente do novo local de moradia 

e conferindo-lhe a possibilidade de 
alterar a configuração técnica de acordo 

com o novo domicílio. 

Minuta de Resolução – Art. 6º 

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. 
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. 

 

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. 
§1º.  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. 
 

§2º - Os dados referentes à mini e microgeração no país 
serão consolidados, atualizados e divulgados 

semestralmente em forma de balanço pela ANEEL através 
de publicação própria em seu site. 

Proporcionar o acompanhamento 
público da evolução da mini e 

microgeração distribuída no país, como 
forma de subsidiar o constante 

melhoramento das políticas de incentivo 
à mesma. 

Minuta de Resolução – Art. 8º 

Proposta inexistente. 

Art. 8º (...) 

§ 1º A distribuidora deverá conferir destaque e ampla 
divulgação do sistema de compensação de energia elétrica 

em seu endereço eletrônico, de forma a aumentar o 
conhecimento de tal sistema pela população. 

Aumentar o nível de conhecimento da 
população acerca desta modalidade de 
geração de energia elétrica, bem como 

dos detalhes para sua adoção. 

Minuta de Resolução – Art. 8º 
Art. 8º (...) 

 § 2º As distribuidoras deverão ainda criar departamentos 

Garantir o aumento da celeridade do 
processo de conexão ao sistema da 

concessionária, bem como integrar esta 



 

 

São Luís (MA), 22 de Junho de 2015. 
 

Joilson José Costa 
Engenheiro Eletricista 

Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil 

Proposta inexistente. específicos e especializados em sua estrutura 
organizacional para tratar do acesso à microgeração e 

minigeração distribuída. 

modalidade de geração ao espírito das 
mesmas, colaborando para a diminuição 

de resistências que ainda persistem 
neste meio. 

Resolução nº 482/2012 
 

Art. 6º (...) 
 

§1º Para fins de compensação, a energia ativa 
injetada no sistema de distribuição pela 

unidade consumidora, será cedida a título de 
empréstimo gratuito para a distribuidora, 

passando a unidade consumidora a ter um 
crédito em quantidade de energia ativa a ser 
consumida por um prazo de 36 (trinta e seis) 

meses. 

§1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no 
sistema de distribuição pela unidade consumidora, será cedida 
a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a 

unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de 
energia ativa a ser consumida enquanto perdurar tal crédito. 

Como já expresso acima, não 
enxergamos justificativa técnica para se 
conferir um “prazo de validade” para a 

energia excedente gerada. 


