
 

 
 

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2015 
 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Grupo NEOENERGIA 

 
 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 
 

ATO REGULATÓRIO: Nota Técnica n° 0017/2015-SRD/ANEEL 

 
 

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

 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Não há proposta de definição do termo 

Melhoria nem reforço no Art. 2º  

 IV – Melhorias no Sistema de Distribuição: é a instalação, 

substituição ou reforma de equipamentos em instalações de 

distribuição existentes, ou a adequação destas instalações, 

visando manter a prestação de serviço adequado da 

Apesar da NT nº 0017/2015-SRD/ANEEL expor o 

entendimento de quais obras seriam tratadas como 

Melhoria ou Reforço de rede, não foi introduzido o 

conceito na Minuta de Resolução – o que 
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distribuição de energia elétrica  

V- Reforço no Sistema de Distribuição: é a instalação, 

substituição ou reforma de equipamentos em instalações 

de distribuição existentes, ou a adequação destas instalações, 

para aumento de capacidade da distribuição, da 

confiabilidade do sistema, de vida útil ou para conexão 

de usuários . 

 

entendemos ser extremante relevante para dirimir 

quaisquer dúvidas sobre o assunto. 

Art 4º Fica dispensada a assinatura de 

contratos de uso e conexão na qualidade de 

central geradora para a microgeração e 

minigeração distribuída que participe 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 da microgeração ou 

minigeração distribuída participante do 

sistema de compensação de energia elétrica 

fica limitada à carga instalada, no caso de 

unidade consumidora do grupo B, ou à 

demanda contratada, no caso de unidade 

consumidora do grupo A. 

§2º Caso o consumidor deseje instalar 

microgeração ou minigeração distribuída 

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.” 

Art 4º Fica dispensada a assinatura de contratos de uso e 

conexão na qualidade de central geradora para a 

microgeração e minigeração distribuída que participe 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, 

mesmo em casos de compensação em Empreendimentos de 

Múltiplas Unidades Consumidoras, 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 

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, de 

acordo com a Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro 

de 2010. 

§1º : Para não ter outras interpretação para  casos 

de compensação em  Empreendimentos de 

Múltiplas Unidades Consumidoras , deixar claro 

que a  compensação de energia elétrica fica 

limitada à carga da Unidade Consumidora onde 

está instalado o sistema e não à soma das cargas 

das unidades compensadas em Empreendimentos 

de Múltiplas Unidades Consumidoras.                                                              

§2ª :   Esclarecer que a dispensa da assinatura dos 

contratos de uso e conexão é para unidades 

consumidoras existentes que fizerem a adesão ao 

sistema de compensação. A ligação de uma nova 

unidade consumidora que já façam o uso da 

geração deverão assinar os contratos pertinentes 

de acordo com a Resolução Normativa nº 

414/2010. 

 

Caso seja identificada necessidade de investimento 

na rede de distribuição, deverão ser aplicados os 

prazos e as regras de participação financeira 

contidas na REN 414/2010.                       

Art. 5º 

........................................................................

.............................................................. 

 

Art. 5º 

...................................................................................................

................................... 

 

Como a Aneel propôs o aumento de potência da 

minigeração, participante do sistema de 

compensação de energia, para 5 M, deve-se 

considerar as diferenças entre as obras para 
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Parágrafo único. Os custos de eventuais 

melhorias no sistema de distribuição em 

função exclusivamente da conexão de 

microgeração ou minigeração distribuída 

participante do sistema de compensação de 

energia elétrica não deverão fazer parte do 

cálculo da participação financeira do 

consumidor, sendo integralmente arcados 

pela distribuidora.” 

Parágrafo único§1º. Os custos de eventuais melhorias no 

sistema de distribuição em função exclusivamente da conexão 

de microgeração ou minigeração distribuída participante do 

sistema de compensação de energia elétrica não deverão 

fazer parte do cálculo da participação financeira do 

consumidor, sendo integralmente arcados pela 

distribuidora.” 

 

§ 2º. Os custos de eventuais melhorias e possíveis 

adequações no sistema de distribuição e no sistema de 

retaguarda em função exclusivamente da conexão de 

minigeração distribuída participante do sistema de 

compensação de energia elétrica deverão fazer parte do 

cálculo da participação financeira do consumidor. 

adequação a uma carga podem ser 

significativamente diferentes daquelas para 

suportar a mesma potência de uma geração. Além 

deste fato, ressalta-se que a maioria dos aumentos 

de carga da BT já não conta com participação 

financeira do Consumidor em função do 

estabelecido no Art. 41 da Res. 414/2010. Propõe-

se, frente a isto, evitando-se que a distribuidora 

além da perda de mercado, ainda comece a arcar 

com grandes valores associados a melhorias 

exclusivamente ligadas a minigeração), que o 

benefício seja praticado apenas para a micro 

geração. 

Art. 7º, REN 482/2012 

 

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 a – No mês corrente, 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. Debita-se do saldo atual o montante de energia 

equivalente ao custo de disponibilidade, para consumidores 

do grupo B. 

Sugere-se apenas melhoria no texto, pois se deve 

deixar claro que não se deve debitar do saldo atual 

o montante de energia equivalente ao custo de 

disponibilidade, para consumidores do grupo B 

independentemente se se tratar de excedente de 

energia acumulado em ciclos de faturamentos 

anteriores ou de créditos obtidos no mês corrente. 

Art. 7º, REN 482/2012 

 

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. 

 

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 Empreendimentos 

com Múltiplas Unidades Consumidoras áreas contíguas. 

Existem áreas em que as unidades consumidoras 

não possuem comunhão de interesse de fato, 

contudo estão localizadas em áreas contíguas. 

Além disso, a sugestão estará em acordo com o 

conceito existente na REN nº 414/2010. Caso o 

regulamento não trate objetivamente o item, 

existirão situações inadequadas de compensação 

de energia que não seriam objetos de abrangência 

sinalizados pela ANEEL na NT nº 0017/2015. 
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Art. 7º, REN 482/2012 

 

V - o consumidor deve definir a ordem de 

prioridade das unidades consumidoras 

participantes do sistema de compensação de 

energia elétrica e o percentual da energia 

excedente para cada uma, devendo a 

unidade consumidora onde se encontra 

instalada a geração ser a primeira a ter seu 

consumo compensado. 

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. 

V - o consumidor deve definir a ordem de prioridade das 

unidades consumidoras participantes do sistema de 

compensação de energia e o percentual da energia excedente 

para cada uma, devendo a unidade consumidora onde se 

encontra instalada a geração ser a primeira a ter seu 

consumo compensado;  

Va - Apenas para os casos de unidades consumidoras 

localizadas em áreas contíguas Empreendimentos com 

múltiplas unidades consumidoras, a energia excedente pode 

ser alocada entre os integrantes, conforme a definição de 

prioridade e o 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. 

Vaa -  Ocorrendo solicitação de alteração do percentual ou 

da ordem de prioridade de energia para cada unidade 

consumidora, o novo valor passará a valer a partir do 

próximo ciclo de faturamento a ser realizado. 

Poderá existir casos em que seria necessária a 

aplicação dos dois critérios (prioridade e 

percentual): seria o caso de um condomínio onde a 

energia produzida seria utilizada para compensar 

a energia da área comum, e posteriormente 

rateada entre os condôminos – este seria tratado 

especificamente no regulamento; 

Já para as demais unidades, para um pequeno 

montante de excedente, aplicar o percentual para 

rateio não seria interessante para o consumidor. 

Então, para os demais casos, o mais atraente seria 

manter a lista de prioridade de compensação. 

Deve-se especificar a partir de qual momento 

seriam válidas as alterações na lista de prioridade 

e percentual, a sugestão é apenas para não haver 

distorções ou cobranças por parte do consumidor, 

sem que aja o prévio conhecimento e implantação 

no sistema da distribuidora.  Sugere-se também 

que a Agência Reguladora discipline o tratamento 

a ser dado para os casos em que, quando da 

distribuição de créditos excedentes em 

Empreendimentos com múltiplas unidades 

consumidoras, uma das unidades consumidoras 

não tenha consumo suficiente para compensar todo 

seu crédito a que tem direito.  

Art. 7º, REN 482/2012 

 

V b – Para novas unidades consumidoras do 

grupo B, a distribuidora deve verificar in 

loco a carga instalada declarada na 

solicitação de fornecimento, durante a 

vistoria da central geradora. 

Excluir item 

A obrigação de vistoria, que vai além dos 

equipamentos relacionados ao padrão de instala-

ção, cria uma necessidade extraordinária que 

dificultará a operacionalização dos acessos.  

A carga declarada fornece os subsídios para os 

estudos de rede, assim como dimensionamento das 

proteções, sem que haja necessidade de se fazer 

verificação de cargas no interior das unidades 

consumidoras, cujo o real funcionamento nunca 

conheceremos representando apenas um esforço 

não justificado.  

Tal obrigação também inviabiliza a ligação de 
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unidades consumidoras já construídas com a GD 

instalada, pois apenas quando o imóvel estivesse 

habitado e completamente decorado (com todos os 

equipamentos elétricos) é que a ligação poderia 

ser feita. Como exemplo temos os condomínios de 

casas vendidas já prontas com painel instalado e 

condomínios “Minha Casa Minha Vida”, que 

poderão ser construídos com painéis solares 

reduzindo o custo de energia das famílias 

beneficiadas, onde a exigência de comprovação de 

carga pode tornar difícil a ligação, podendo até 

inviabilizar. 

Art. 7º, REN 482/2012 

 

 

- 

V d - o montante de energia injetado por unidade 

consumidora do grupo B e utilizado para compensar a 

energia em unidades consumidoras do grupo A 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 Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. 

Deve-se, nesta situação, priorizar a compensação no posto 

horário Fora de Ponta, ou reservado se for o caso. 

Não há previsão no regulamento para a 

compensação de energia de unidade consumidora 

do grupo B, compensando em unidade 

consumidora do grupo A. Assim, sugere-se definir 

claramente a priorização da compensação nos 

casos onde o montante de energia injetado por 

unidade consumidora do grupo B é utilizado para 

compensar a energia em unidades consumidoras 

do grupo A. 

IX – adicionalmente às informações 

definidas na Resolução Normativa nº 414, de 

2010, a fatura dos consumidores que 

possuem microgeração ou minigeração 

distribuída deve conter, por posto tarifário: 

a) o saldo anterior de créditos; 

b) a energia elétrica ativa consumida; 

c) o montante de energia elétrica ativa 

injetada; 

d) os históricos de energia elétrica ativa 

consumida e injetada nos últimos 12 meses; 

e) o total de créditos utilizados, 

discriminados por unidade consumidora; 

f) o total de créditos expirados; 

g) o saldo atualizado de créditos; 

IX – adicionalmente às informações definidas na Resolução 

Normativa nº 414, de 2010, a fatura dos consumidores que 

possuem microgeração ou minigeração distribuída deve 

conter, por posto tarifário: 

a) o saldo anterior de créditos; 

b) a energia elétrica ativa consumida; 

c) o montante de energia elétrica ativa injetada; 

d) os históricos de energia elétrica ativa consumida e 

injetada nos últimos 12 meses; 

e) o total de créditos utilizados, discriminados por unidade 

consumidora; 

f) o total de créditos expirados no mês; 

g) o saldo atualizado de créditos; 

h) a próxima parcela do saldo atualizado de créditos a 

expirar e o ciclo de faturamento previsto de se ocorrer; e 

Tornar a informação mais clara e definir melhor o 

que esperar da informação obtida. 
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h) a próxima parcela do saldo atualizado de 

créditos a expirar e o ciclo de faturamento 

em que ocorrerá; e 

i) informação da participação da unidade 

consumidora no sistema de compensação de 

energia elétrica. 

i) informação da participação da unidade consumidora no 

sistema de compensação de energia elétrica. 

IX a – As informações elencadas no inciso 

IX podem ser fornecidas ao consumidor, à 

critério da distribuidora, por meio de um 

demonstrativo específico, anexo à fatura, ou 

disponibilizado em seu sítio na internet, em 

um espaço de acesso restrito. 

IX a – As informações elencadas no inciso IX podem ser 

fornecidas ao consumidor, à critério da distribuidora, por 

meio de um demonstrativo específico, anexo à fatura, ou 

disponibilizado em seu sítio na internet, em um espaço de 

acesso restrito ou ainda via e-mail cadastrado pelo cliente. 

Incluir mais uma possibilidade viável de 

comunicação, além de estar adequada à Resolução 

414 de 2010 Art. 122 §3º 

Art. 8º As distribuidoras deverão revisar e 

publicar, em seu sítio na internet, as normas 

técnicas que tratam do acesso de micro e 

minigeração distribuída, utilizando como 

referência o Módulo 3 do PRODIST em até 

60 (sessenta) dias, contados da publicação 

desta Resolução 

Art. 8º As distribuidoras deverão revisar e publicar, em seu 

sítio na internet, as normas técnicas que tratam do acesso de 

micro e minigeração distribuída, utilizando como referência 

o Módulo 3 do PRODIST em até 90 (noventa) 60 (sessenta) 

dias, contados da publicação desta Resolução 

As distribuidoras necessitarão de um tempo maior 

para adequação das suas normas e a capacitação 

de seus empregados. Além disso, o prazo não 

interfere com a aplicação daquilo que ficar 

definido para um prazo inferior aos 90 dias. 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor 30 

dias na data da sua publicação. 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor 30 dias a partir na 

data da sua publicação, sendo que para a implementação das 

alterações previstas no art. 4º as distribuidoras terão um 

prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias. 

Necessidade de desenvolvimento de sistemas que 

adequem só casos de: 

1. Faturamento de Empreendimentos de 

múltiplas unidades consumidoras, bem como  a 

definições complementares de sua utilização 

(prioridade/percentual); 

2. Adequação das faturas às novas 

necessidades de informação  eventual necessidade 

de rever  conceito de faturamento de custo de 

disponibilidade; 

3. Relatório demonstrativo de compensação; 

4. Adequação dos processos de revisão e 

publicação das normas, cumprindo os ritos 

internos de avaliação, aprovação técnica e 

publicação. 

PRODIST MODULO III, Seção 3.7 

2.4.5  Caso a documentação estabelecida no 

item 2.4.4 esteja incompleta, a distribuidora 

2.4.5.1  Caso a documentação estabelecida no item 2.4.4 não 

atenda as exigências da regulamentação, a distribuidora 

deve, no prazo máximo de 5 dias, notificar o acessante sobre 

Mesmo que toda a documentação prevista tenha 

sido entregue, há casos em que é detectado que a 

documentação entregue não atende a 
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deve, imediatamente, recusar o pedido de 

acesso e notificar o acessante sobre todas 

informações pendentes, devendo o acessante 

realizar uma nova solicitação de acesso 

após a regularização das pendências 

identificadas. 

todas informações pendentes, devendo o acessante realizar 

uma nova solicitação de acesso após a regularização das 

pendências identificadas. 

regulamentação. Nestes casos a distribuidora terá 

que informar ao interessado para que ele 

providencie os ajustes necessários. 

Entendemos que o controle para saber se a 

documentação prevista foi entregue ou não, pode 

ser feita no atendimento, contudo, a análise do 

conteúdo desta documentação terá que se 

realizada por pessoal especializado, por isso há 

necessidade de um prazo estendido. 

2.5.3 O prazo para elaboração do parecer 

de acesso deve observar o seguinte: 

a) não existindo pendências impeditivas por 

parte do acessante, a distribuidora acessada 

deve emitir o parecer de acesso e 

encaminhá-lo formalmente ao acessante nos 

seguintes prazos, contados a partir da data 

de recebimento da solicitação de acesso: 

i) até 15 (quinze) dias após o recebimento da 

solicitação de acesso, para central geradora 

classificada como microgeração distribuída; 

ii) até 30 (trinta) dias após o recebimento da 

solicitação de acesso, para central geradora 

classificada como minigeração distribuída, 

quando não houver necessidade de execução 

de obras no sistema de distribuição 

acessado; e 

iii) até 60 (sessenta) dias após o recebimento 

da solicitação de acesso, para central 

geradoda classificada como minigeração 

distribuída, quando houver necessidade de 

execução de obras de reforço ou de 

ampliação no sistema de distribuição. 

2.5.3 O prazo para elaboração do parecer de acesso deve 

observar o seguinte: 

a) não existindo pendências impeditivas por parte do 

acessante, a distribuidora acessada deve emitir o parecer de 

acesso e encaminhá-lo formalmente ao acessante nos 

seguintes prazos, contados a partir da data de recebimento 

da solicitação de acesso: 

i) até 15 (quinze)30 (trinta) dias após o recebimento da 

solicitação de acesso, para central geradora classificada 

como microgeração distribuída; 

ii) até 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação de 

acesso, para central geradora classificada como minigeração 

distribuída, quando não houver necessidade de execução de 

obras no sistema de distribuição acessado; e 

iii) até 60 (sessenta) dias após o recebimento da solicitação 

de acesso, para central geradoda classificada como 

minigeração distribuída de até 1 MW, quando houver 

necessidade de execução de obras de reforço ou de 

ampliação no sistema de distribuição.;e  

iv) de acordo com os prazos estabelecidos na Seção 3.1, 

para central geradora classificada como minigeração 

distribuída acima de 1 MW. 

 

Na nota técnica n°0017/2015 – SRD/ANEEL os 

itens 52 e 59 explicitam que o prazo médio para 

conexão dos microgeradores e minigeradores, 

levando em conta os anos de 2013 e 2014, foi de 

aproximadamente 152 dias, o que demonstra que 

as concessionárias do país não estão conseguindo 

cumprir o prazo vigente de 82 dias para conexão. 

Com as alterações propostas pela ANEEL, como a 

redução dos custos de implantação, as conexões de 

microgerações possuem tendência de aumento, 

logo a redução de prazo para emissão de parecer 

acesso para esses acessantes demandará aumento 

na estrutura das Distribuidoras para análise das 

solicitações dentro do prazo proposto. Outra 

justificativa para se manter os prazos atuais da 

ANEEL é a preocupação das distribuidoras com a 

qualidade da energia e com a segurança, tendo em 

vista que as conexões de minigeradores e 

microgeradores em grande escala é uma 

experiência nova para a maior parte das 

distribuidoras. Em 2013, segundo nota técnica 

0017/2015 da ANEEL, havia somente 13 

distribuidoras com geração distribuída, sendo uma 

experiência muito recente para a maior parte das 

distribuidoras que só tiveram geração distribuída 

conectada nos seus sistemas de distribuição em 

2014. Além disso, chama-se atenção para a 

conexão de centrais geradoras de maior porte 
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demandam a realização de estudos mais  

detalhados e, por consequência, um tempo maior 

para avaliação por parte da distribuidora. 

A sugestão é que, para estes casos, sejam adotados 

os mesmos prazos previstos na Seção 3.1 para a 

conexão de centrais geradoras. Mantendo 

coerência, inclusive, no cuidado especial com esse 

tipo de acessante. Ressalta-se aqui que é dever da 

distribuidora manter o sistema de distribuição com 

qualidade no fornecimento de energia, por isso, 

existe a grande preocupação de tempo e de estudo 

adequado para este tipo de acessante. 

PRODIST MODULO III, Seção 3.7 

2.5.3   

c) na hipótese de ausência das informações 

referenciada no item (b) ser pendência 

impeditiva para a continuidade do processo, 

o prazo estabelecido no item (a) deve ser 

suspenso a partir da data de recebimento da 

notificação formal pelo acessante, devendo 

ser retomado a partir da data de 

recebimento das informações pela 

distribuidora acessada.  

2.5.3   

c) na hipótese de a ausência das informações referenciada no 

item (b) ser pendência impeditiva para a continuidade do 

processo, o prazo estabelecido no item (a) deve ser suspenso 

a partir da data de recebimento da notificação formal pelo 

acessante, devendo ser reiniciado a partir da data de 

recebimento das informações pela distribuidora acessada.  

 

O prazo de, por exemplo, 15 dias, deve ser 

reiniciado e não retomado, pois há a hipótese de o 

projeto ser recusado no 13º dia o que 

impossibilitaria a reanálise, que teria que ser feita, 

em conjunto com o parecer de acesso, em apenas 2 

dias para não comprometer a qualidade do estudo 

realizado pela Distribuidora. O que se pleiteia com 

esta mudança, é que ela se adéqüe à TABELA 3 do  

PRODIST MODULO III, Seção 3.7. 

PRODIST MODULO III, Seção 3.7 

3.2.2 As centrais geradoras classificadas 

como micro ou minigeração distribuída 

estão dispensadas de realizar os estudos 

descritos no item 5 da seção 3.2, os quais, 

caso sejam necessários, devem ser 

realizados pela distribuidora sem ônus para 

o acessante. 

3.2.2  As centrais geradoras classificadas como micro 

minigeração distribuída, com potência superior a 1 MW,  

estão dispensadas de deverão realizar os estudos descritos no 

item 5 da seção 3.2,. As demais centrais geradoras estão 

dispensadas de realizar tais estudos, os quais, caso sejam 

necessários, devem ser realizados pela distribuidora sem 

ônus para o acessante. 

É necessário fazer uma distinção entre pequenas 

centrais (instaladas por consumidores pessoa 

física) e aquelas de maior porte onde o interesse 

econômico/empresarial está presente. 

Ao dispensar os estudos para o interessado, está 

sendo transferido os ônus deste custo para os 

demais consumidores. Logo, é conveniente 

estabelecer uma diferenciação entre estes casos, de 

forma a reduzir o subsídio verificado nestas 

situações. Assim, deve-se manter as exigências dos 

estudos para os acessantes com geração acima de 

1MW para manter a isonomia de tratamento com 

os demais acessantes desse porte. Lembrando que 

os estudos básicos, de responsabilidade do 
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acessante, no caso os geradores de médio e grande 

porte, são importantes pois avaliam tanto no ponto 

de conexão como na sua área de influência no 

sistema elétrico acessado. Além disso, corroborará 

com o objetivo de tornar o processo mais célere. 

PRODIST MODULO III, Seção 3.7 

 

4.3.1  

Para o caso de sistemas que se conectam à 

rede por meio de inversores, o acessante 

deve apresentar certificados atestando que 

os inversores foram ensaiados conforme 

normas técnicas brasileiras ou normas 

internacionais, de forma a atender aos 

requisitos de segurança e qualidade 

estabelecidos nesta seção. 

4.3.1 Para o caso de sistemas que se conectam à rede por 

meio de inversores, o acessante deve apresentar certificados 

atestando que os inversores foram ensaiados conforme 

normas técnicas brasileiras ou normas internacionais, 

especificando as normas técnicas e apresentando  os 

atestados de conformidade com as normas técnicas de ensaio 

para aprovação da acessada, de forma a atender aos 

requisitos de segurança e qualidade estabelecidos nesta 

seção. 

Como a obrigatoriedade do selo do INMETRO 

para os inversores foi adiada em 12 meses, para 

que sejam cumpridos os aspectos de qualidade e 

segurança necessários, os certificados devem 

informar as normas de referência nacionais ou 

internacionais para ensaio desses equipamentos. A 

norma nacional para ensaio que contempla os 

principais aspectos de proteção e qualidade dos 

inversores é a norma ABNT NBR 16150 que se 

baseia nos limites apresentados pela norma ABNT 

NBR 16149. As normas internacionais e os 

atestados de conformidade apresentados devem 

estar de acordo com a norma NBR 16150.  

PRODIST MODULO III, Seção 3.7 

5.2 A acessada deve realizar vistoria, no 

prazo de até 3 (três) dias na área urbana e) 

5 (cinco) dias na área rural, a contar da 

data de solicitação formal, com vistas à 

conexão ou ampliação das instalações do 

acessante. 

 

5.2 A acessada deve realizar vistoria, no prazo de até 15 

(quinze) 3 (três) dias úteis na área urbana e 20 (vinte) 5 

(cinco) dias úteis na área rural, a contar da data de 

solicitação formal, com vistas à conexão ou ampliação das 

instalações do acessante. 

 

Em relação aos procedimentos de implementação, 

vistoria e aprovação das instalações de unidades 

consumidoras com micro e minigeração 

distribuída, o novo texto da Seção 3.7 procurou 

aproximar o procedimento de implantação 

aplicável à unidade consumidora com micro ou 

minigeração distribuída com o processo 

estabelecido nas Condições Gerais de 

Fornecimento de Energia Elétrica. 

Conforme se verifica da proposta da ANEEL, foi 

sugerida a redução dos prazos das etapas para 

conexão da micro ou minigeração alegando  

garantir agilidade ao processo. Segundo análise 

da Agência, apesar de concluir-se que os prazos 

para a conexão de micro e minigeradores estão, na 

média, sendo atendidos por distribuidoras e 

consumidores, há a necessidade de intervenção 

regulatória de forma a simplificar as informações 

e etapas, sem perder de vista a qualidade e 
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segurança. 

Entendemos que, por se tratar de poucos casos, 

ainda não houve uma disseminação do 

conhecimento e capacitação de todos os 

empregados das distribuidoras, diferentemente dos 

casos de ligação normal, onde a situação já é de 

completo domínio de toda a equipe da empresa. É 

provável que com o tempo, à medida que aumente 

os casos de GD, estes prazos possam ser 

igualados, mas por enquanto é necessário tratar as 

duas situações de forma diferenciada. 

Considerando tratar-se de casos específicos de 

acesso de micro e minigeração, os quais 

necessitam de corpo técnico especializado para a 

sua análise e realização, a contribuição é a de que 

tal etapa seja concluída em até 15 dias, para as 

unidades consumidoras localizadas em áreas 

urbanas, e 20 dias, para aquelas localizadas na 

área rural. 

Ademais, sabe-se que a geração distribuída tem 

sido fortemente incentivada no Brasil, com 

previsão de expansão significativa para o 

curto/médio prazo. Portanto, os prazos propostos 

demonstram ser mais razoáveis para uma demanda 

com dimensões ainda não passíveis de mensuração 

pelas distribuidoras, uma vez que não 

caracterizam reduções tão significativas quanto 

àquelas propostas pela ANEEL, entretanto, sem 

deixar de representar um avanço importante em 

relação aos prazos atualmente em vigência. 

PRODIST MODULO III, Seção 3.7 

5.3 Caso sejam detectadas pendências 

nas instalações da unidade consumidora 

com micro ou minigeração distribuída que 

impeçam sua conexão à rede, a distribuidora 

deve encaminhar ao interessado, por escrito, 

relatório formal, em até 3 (três) dias úteis, 

5.3 Caso sejam detectadas pendências nas instalações da 

unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída 

que impeçam sua conexão à rede, a distribuidora deve 

encaminhar ao interessado, por qualquer meio ajustado com 

o consumidor escrito, relatório formal, em até 3 (três) dias 

úteis, contendo  os respectivos motivos e uma lista exaustiva 

com todas as providências corretivas necessárias. 

A regulamentação já evoluiu de forma a 

contemplar outros meios de comunicação com o 

consumidor, como no caso de entrega de faturas. 
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contendo  os respectivos motivos e uma lista 

exaustiva com todas as providências 

corretivas necessárias. 

PRODIST MODULO III, Seção 3.7 

5.6 A acessada deve emitir a aprovação do 

ponto de conexão, efetuando a adequação do 

equipamento de medição, caso necessária, e 

liberando-o para efetiva conexão da micro 

ou minigeração distribuída, de acordo com 

os prazos máximos a seguir:                         

a) 2 (dois) dias úteis para unidade 

consumidora do grupo B, localizada em área 

urbana; 

 

b) 5 (cinco) dias úteis para unidade 

consumidora do grupo B, localizada em área 

rural; e 

 

c) 7 (sete) dias úteis para unidade 

consumidora do grupo A 

5.6 A acessada deve emitir a aprovação do ponto de conexão, 

efetuando a adequação do equipamento de medição, caso 

necessária, e liberando-o para efetiva conexão da micro ou 

minigeração distribuída, de acordo com os nos prazos 

máximos a seguir de 7 (sete) dias úteis. a seguir:                         

a) 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do 

grupo B, localizada em área urbana; 

 

b) 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do 

grupo B, localizada em área rural; e 

 

c) 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do 

grupo A 

Na nota técnica n°0017/2015 – SRD/ANEEL os 

itens 52 e 59 explicitam que o prazo médio para 

conexão dos microgeradores e minigeradores, 

levando em conta os anos de 2013 e 2014, foi de 

aproximadamente 152 dias, o que demonstra que 

as concessionárias do país não estão conseguindo 

cumprir o prazo vigente de 82 dias para conexão. 

Outra justificativa plausível para se manter os 

prazos atuais da ANEEL é a preocupação das 

distribuidoras com a qualidade da energia e com a 

segurança, tendo em vista que as conexões de 

minigeradores e microgeradores em grande escala 

é uma experiência nova para a maior parte das 

distribuidoras. Em 2013, segundo nota técnica 

0017/2015 da ANEEL, havia somente 13 

distribuidoras com geração distribuída, sendo uma 

experiência muito recente para a maior parte das 

distribuidoras que só tiveram geração distribuída 

conectada nos seus sistemas de distribuição em 

2014. Assim, como os atendimentos ainda exigem 

pessoal mais especializado, a sugestão é adotar os 

mesmos prazos previstos para as conexões do 

Grupo A (que também exigem pessoal 

especializado). 

É provável que com o tempo, à medida que 

aumente os casos de GD, estes prazos possam ser 

igualados, mas por enquanto é necessário tratar as 

duas situações de forma diferenciada. 

PRODIST MODULO III, Seção 3.7 

 

8.2.1 

O Acordo Operativo, para minigeradores, ou 

o Relacionamento Operacional, para 

microgeradores, deverá ser assinado até a 

8.2.1 

O Acordo Operativo, para minigeradores, ou o 

Relacionamento Operacional, para microgeradores, deverá 

ser assinado antes do início das obras, caso sejam 

necessárias, ou do pedido da vistoria, caso não haja 

necessidade de obras. 

A concessionária não deve ser obrigada a realizar 

obras ou vistorias sem a garantia da conexão, que 

é, no caso, o contrato assinado. Tal prerrogativa já 

é garantida pela REN 414/2010, para casos de 

ligações comuns. 
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data de aprovação do ponto de conexão. 

ANEXOS II,III e IV Incluir em todos os Formulários a exigência da ART. 

A exigência da ART ainda deve ser prevista para 

todos os casos. Ela traz garantia para o 

consumidor e para a distribuidora. Pode ser que 

com o tempo, quando o mercado estiver mais 

desenvolvido, esta exigência possa ser revista. 

Pode ser que a tecnologia a ser utilizada na 

geração demande uma avaliação do sob o aspecto 

ambiental. 

Desta forma, é necessário prever esta 

possibilidade nos formulários de solicitação de 

acesso, para o atendimento à legislação ambiental, 

especificamente á Resolução CONAMA No 

279/2001 e à legislação Estadual ou Municipal 

caso existam, concorrentemente. Esta exigência 

deve ser prevista para todos os formulários. 

REVISÃO DO CUSTO DE 

DISPONIBILIDADE: Art. 98 da REN 

414/2010. 

 

A definição de novos valores de consumo mínimo faturável, a 

serem aplicados aos consumidores com mini/microgeração 

instalada, deve refletir de forma mais adequada os custos de 

disponibilidade do sistema incorridos pela distribuidora.  

 

Neste caso apresenta-se proposta de alteração no Art.98 da 

REN 414/2010 conforme abaixo: 

 

Art. 98. O custo de disponibilidade do sistema elétrico, 

aplicável ao faturamento mensal de consumidor responsável 

por unidade consumidora do grupo B, é o valor em moeda 

corrente equivalente a:  

I – 30 kWh, se monofásico ou bifásico a 2 (dois) condutores;  

II – 50 kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou  

III – 100 kWh, se trifásico.  

IV – resultante do cálculo da demanda média de 12 meses, ou 

equivalente, aplicando-se as correspondentes tarifas de 

TUSD fio A e TUSD fio B para unidades consumidoras que 

 

Consumidores livres e cativos de uma 

concessionária de distribuição de energia elétrica 

pagam pelo uso do sistema de distribuição através 

da TUSD Transporte. A mencionada tarifa é 

formada com base em custos regulatórios do uso 

de ativos de propriedade da própria distribuidora 

(TUSD Fio B) e também por dispêndios 

regulatórios do uso de ativos de terceiros (TUSD 

Fio A). A TUSD Transporte é composta em sua 

maior parte por custos fixos e representa de forma 

mais adequada os custos de disponibilidade 

verificados pelas distribuidoras. 

 

O incentivo da mini e micro geração poderá 

aumentar o montante faturado por custo de 

disponibilidade através de consumo mínimo, 

principalmente no grupo B, o que traria impacto 

negativo sobre a remuneração dos custos fixos 
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possuam micro ou minigeração conectadas.(...) integrantes da TUSD Transporte. 

 

Por exemplo: um cliente comercial B3 com 

medidor bifásico que consome, em média, 400 

kWh/mês e decide torna-se um microgerador. Se 

ele for capaz de gerar o equivalente ao seu 

consumo, será faturado pelo custo de 

disponibilidade de 50 kWh. O valor faturado 

referente à TUSD Transporte será 

consideravelmente inferior quando comparado ao 

momento inicial, quando o cliente não possuía 

central geradora. Dessa forma, a distribuidora 

terá de arcar com a baixa remuneração dos custos 

fixos do fio para todos os micro/minigeradores de 

baixa tensão faturados por custo de 

disponibilidade através de consumo mínimo. 

Uma possível solução para mitigar esses custos, e 

a consequente perda de receita das distribuidoras, 

é a contratação de demanda por unidade 

consumidora com micro/minigeradora conectada. 

Caso contrário, o incentivo ao crescimento do 

mercado implicará em remuneração inadequada 

pela utilização do fio da distribuidora. Assim,  

apresenta-se proposta de alteração no Art.98 da 

REN 414/2010 de forma a tratar mais 

adequadamente a micro e minigeração distribuída. 

 


