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Referência:   Audiência  026/2015 

Objetivo da audiência: 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. 

 

Autora das Propostas: Marta Olivieri. 

 

Proposta Aneel: Nota Técnica 

“84. Para que as distribuidoras e os demais consumidores possam usufruir dos 
benefícios da geração distribuída de maior porte conectada à rede, é 
importante que as distribuidoras realizem estudos para identificar os melhores 
locais para inserção da geração distribuída, em especial com potência superior 
a 1 MW. Tais estudos poderiam ser financiados com os recursos dos programas 
de P&D e nortear a emissão dos pareceres de acesso.” 

Sugestão: Dentre os projetos apresentados, poderia ser utilizada verba de eficiência 
energética para subsidiar projetos de geração que apresentem efetivamente ganho para a 
rede: diminuição de queda de tensão (geração de final de linha), melhora na tensão da rede 
por injeção de reativos adequados, postergação de investimentos em ampliação de rede etc. 
Esses projetos devem ser avaliados pela distribuidora. 

Justificativa: Foi utilizada verba do Fundo de Eficiência Energética no Projeto da Planta 
Fotovoltaica do Estádio de Pituaçu, na Bahia. Esse fundo pode motivar outros bons projetos de 
FV ou outras fontes renováveis. Devem ser criados critérios pela Aneel. Poderia haver outros 
itens além da eficiência energética, como também estabilidade da rede com inserção de 
reativos entre outros. 

 

Proposta Aneel: Nota Técnica 

121. Assim, estão sendo propostos formulários padronizados, de acordo com a 
faixa de potência do sistema de geração (até 5 kW, de 5 a 75 kW e acima de 75 
kW), para preenchimento dos pelos acessantes no momento da solicitação. 
Além disso, foram pré-estabelecidas listas dos documentos que as 
distribuidoras podem exigir para análise da solicitação de acesso à rede de sua 
responsabilidade. Nesse aspecto, espera-se que a sociedade contribua 
avaliando a adequabilidade dos documentos listados à finalidade a que se 
destinam.” 

Sugestão: 
1. O acessante deve entregar à acessada o projeto final detalhado no ato da solicitação da 
vistoria. 
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2. A) Os certificados nacionais ou internacionais devem ser entregues a acessada no momento 
da solicitação da vistoria. B) Incluir a necessidade de apresentar o registro do Inmetro do 
equipamento gerador, quando houver obrigatoriedade por esta instituição. 

 

Justificativa: 
1. No ato da solicitação de acesso, normalmente é entregue um projeto preliminar que se 
modifica até o final de sua instalação. Por isso é importante que o vistoriador tenha em mãos o 
projeto real executado para não haver problemas de inconsistência e, assim, criar mais um 
motivo de postergação de prazo. 

2. A) Nem sempre se conhece qual o fabricante dos equipamentos a serem comprados no 
momento do projeto inicial. B) O módulo fotovoltaico também apresenta registro do Inmetro e 
não só o inversor. 

 

Proposta Aneel: Nota Técnica 

 “138. Nesse sentido, a proposta submetida à avaliação da sociedade 
apresenta a inserção de um item que obriga a instalação, pelo consumidor 
participante do Sistema de Compensação de Energia, de sinalização indicativa 
da existência de geração própria em sua unidade consumidora.” 

Sugestão: A distribuidora deve sinalizar o transformador da rede que tenha geração distribuída 
conectado a ele e também atualizar imediatamente o seu sistema digital de informação, no 
ato da assinatura do Acordo Operativo ou do Relacionamento Operacional. 

Justificativa: Nem sempre a manutenção da rede ocorre próximo à unidade geradora. Outros 
meios mais eficazes devem ser utilizados para informar às equipes de manutenção a existência 
de geração distribuída na rede. 

 


