
 
 
 

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 26/2015 
 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: ITAIPU BINACIONAL – ASSESSORIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 
 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

ATO REGULATÓRIO:                            Audiência Pública 026/2015 
 
 

EMENTA (Caso exista): Obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 
proposta de Resolução Normativa que revisa a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril 
de 2012, e a Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST. 
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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/INSTITUIÇÃO 

 
 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: 

 
§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.” 
 

 
 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: 

 
§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.” 

 

 
Este item da resolução cria uma barreira para o 
desenvolvimento da geração de pequeno porte, 
principalmente nos sistemas de compensação em 
áreas contíguas ou em unidades reunidas em 
comunhão de fato ou direito, que está resolução 
pretende tornar viável. 
 
Em condomínios de energia, a unidade geradora 
geralmente estará localizada em uma unidade 
consumidora com carga limitada basicamente ao 
sistema auxiliar, e a compensação ocorrerá em 
unidades localizadas em áreas contíguas ou 
reunidas por comunhão de fato ou direito.  
 
Este arranjo já é previsto no Art. 4° inciso Va, em 
que não há necessidade de compensar a energia 
excedente prioritariamente na unidade 
consumidora em que está conectado a central 
geradora. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

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: 
 

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 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. 

 
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:  

 
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, não devendo ser debitada da energia 
injetada o 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. 
 

O custo de disponibilidade que será cobrado do 
consumidor do grupo B, já considera a TUSD e a 
TE. O cálculo adequado deve descontar a 
disponibilidade para calcular a quantidade de 
energia excedente ou o uso dos créditos. 
 
Energia Excedente = Energia injetada – (Energia 
consumida – Disponibilidade). 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
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:  

 
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. 

 

 
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:  

 
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, em unidades 

consumidoras localizadas em áreas contíguas, ou 
organizadas em comunhão de interesse de fato ou de 

direito. 
 

 
A primeira publicação da RN 482/2012 já previa a 
compensação de energia em unidades reunidas por 
comunhão de interesse de fato ou de direito.  
 
Esta alteração permite que consumidores 
localizados em uma mesma área geográfica, não 
necessariamente contíguas, participem de um 
mesmo sistema de compensação, viabilizando o 
balanceamento entre capacidade de geração de 
consumo de energia. Permite também que 
consumidores ser reúnam com propósito específico 
de gerar energia em condomínio para atendimento 
a sua carga. 
 
As fontes biogás e CGH, que possuem geração 
pouco intermitente e localizada em área rural, 
poderiam criar novos arranjos técnicos comerciais 
a partir desta proposta.  
 
Atualmente, apesar do Biogás e CGH poder 
participar do sistema de compensação, eles não 
conseguiram se viabilizar. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
 

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:  
 

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. 

 

 
 

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:  
 

V a – para os casos de unidades consumidoras 
localizadas em áreas contíguas, e consumidores 

reunidos por comunhão de interesse de fato ou direito, 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. 

 
 

 
Esta proposta visa compatibilizar o texto com o 
proposto no Art. 4°, inciso IV. 
 
No caso de unidade reunidas em comunhão de 
interesse de fato ou direito, também há a 
necessidade de permitir a compensação da energia 
excedente em outras unidade consumidoras, sem a 
necessidade de priorizar a compensação na 
unidade consumidora em que está conectada a 
central geradora. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

 
 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: 

 
 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; 

 

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: 
 

 I - microgeração distribuída: central geradora de 
energia elétrica, com potência injetada 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 injetada 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; 
 

 
Muitas unidades geradoras a biogás, já instaladas 
e operando de forma isolada possuem potência 
nominal entre 80 e 120 kW, e estão localizadas em 
unidades consumidoras conectadas em baixa tensão 
(grupo B). Para estes consumidores aderirem ao 
sistema de compensação, teriam que alterar a 
entrada de serviço para média tensão (grupo A4), 
inviabilizando a participação no sistema de 
compensação. 
 
Havendo possibilidade de limitar a injeção de 
potencia no sistema ao limite estabelecido, estas 
unidades poderiam se viabilizar em conjunto com 
as novas regras propostas. 
 
Grupos motogeradores possuem o alternador com 
maior potência maior que a potência nominal 
declarada do grupo motogerador. Exemplo: grupo 
motogerador de 75 kW com alternador de 90 kW. 
A potência do alternador pode transformar a 
microgeração em minigeração. 
 


