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ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2015 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: GASMIG 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
ATO REGULATÓRIO: AP 026/2015 – Revisão da Resolução Normativa nº 482/2012 e a seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Minuta Resolução 
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: 
 
 “Art. 2º...  
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; mesmos, tanto para pessoa 
física quanto jurídica. (...)” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 
  
“Art. 2º...  
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, 
cogeração qualificada, sistemas mistos de energia 
renovável e de gás natural, de geração a gás natural ou 
de baixas emissões, conforme regulamentação da ANEEL, 
conectada na rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras; mesmos, tanto para pessoa 
física quanto jurídica. (...)” 
 
 
 
 
 
 
 
 

A situação atual de crise hídrica e as perspectivas 
de uma dificuldade de recuperação dos 
reservatórios a níveis seguros, combinada com 
uma possível retomada da economia em médio 
prazo, forma condições nas quais o sistema elétrico 
brasileiro não poderia abrir mão de sistemas de 
geração elétrica de baixas emissões, 
principalmente nos centros urbanos. 
 
Assim, os sistemas mistos renováveis e a gás 
natural podem contribuir fortemente para o 
desempenho das micro e minigerações, pois 
podem, por exemplo, funcionar no período diurno 
por meio de energia solar e, no período noturno 
por meio da geração a gás. Desta forma, haverá a 
possibilidade de uma geração contínua de energia 
24 horas por dia, com baixa emissão. 
 
Além disso, investimentos apenas em fontes como 
solar e eólica torna-se quase inviável, a depender a 
da saturação urbana, devido a incidência de 
sombras entre as edificações e obstáculos ao vento 
natural. 
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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; (...)” 

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,  sistemas mistos de 
energia renovável e de gás natural, de geração a gás 
natural ou de baixas emissões, conforme regulamentação 
da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de 
instalações de unidades consumidoras; (...)” 

A cogeração qualificada ela consegue se justificar 
técnica e financeiramente principalmente em 
meios industriais e, mesmo assim, em alguns tipos 
de processos; porém, no meio urbano torna-se de 
difícil viabilidade, devido ao fato de não haver 
demanda de energia térmica suficientemente 
grande para justificar o investimento. 
 
 

Minuta Resolução 
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: 
 
“Art. 7º No faturamento de unidade 
consumidora integrante do sistema de 
compensação de energia elétrica deverão ser 
observados os seguintes procedimentos: 
(...) 
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. . (...)” 
 
V a – para os casos de unidades consumidoras 
localizadas em áreas contíguas, a energia 
excedente pode ser alocada entre os 

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: 
 
“Art. 7º No faturamento de unidade consumidora 
integrante do sistema de compensação de energia elétrica 
deverão ser observados os seguintes procedimentos: 
(...) 
 
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, 
condomínios residenciais e comerciais ou em polos 
industriais integrados ou distritos industriais. (...)” 
 
 
 
V a – para os casos de unidades consumidoras localizadas 
em áreas contíguas, condomínios residenciais e comerciais 

O net metering  só será desenvolvido caso haja 
ganhos de escala, podendo o investimento ser 
rateado pelo maior número possível de 
investidores em uma área determinada. 
 
Expandindo o uso para condomínios residenciais, 
comerciais, polos industriais integrados e distritos 
industriais, haverá maior facilidade de rateio e um 
rápido retorno sobre o investimento, permitindo o 
crescimento esperado deste tipo de sistema. 
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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 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. (...)” 

ou em polos industriais integrados ou distritos industriais, 
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 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, condomínios residenciais e comerciais 
ou em polos industriais integrados ou distritos industriais. 
(...)” 


