
 

 
 

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

NOME DA INSTITUIÇÃO: Ribeiro e Ichayo Engenharia e Serviços S.S. Ltda 
 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

ATO REGULATÓRIO:  Resolução Normativa 482, 17 de Abril de 2012  (Especificar  Nome/Tipo, nº e data, caso existam) 
 
 

EMENTA (Caso exista): 
      

	   	   	  CONTRIBUIÇÕES	  RECEBIDAS	  
	  	  

	  
	  	  

IMPORTANTE:	  Os	  comentários	  e	  sugestões	  referente	  as	  contribuições	  deverão	  ser	  fundamentadas	  e	  justificados,	  mencionado-‐se	  os	  artigos,	  parágrafos	  e	  
incisos	  a	  que	  se	  referem,	  devendo	  ser	  acompanhados	  de	  texto	  alternativos	  e	  substitutivos	  quando	  envolveram	  sugestões	  de	  inclusão	  ou	  alteração,	  
parcial	  ou	  total,	  de	  qualquer	  dispositivos.	  

	  	   	  	   	  	  
TEXTO/ANEEL	   TEXTO/INSTITUIÇÃO	   JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO	  
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Art. 4º §2º - Paragrafo segundo: 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. 

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, no caso de 
unidade consumidora do grupo A o limite 

deve ser a capacidade física do estrutura de 
distribuição instalada, ou que o consumidor 

possa arcar com o custos de ampliação. 

	  	  

Art. 4º §3º - “Não devem ser 
considerados as cargas diretamente 
relacionadas ao sistema auxiliar da 
central geradora para comprovar a 

carga instalada da unidade consumidora 
do grupo B”. 

Art.	  4º	  §3º	  -‐	  “Será	  permitido	  aos	  clientes	  que	  
desejam	  aderir	  ao	  sistema	  de	  compensação	  Net	  

Metterring	  ,	  que	  o	  sistema	  de	  geração	  seja	  
instalado	  em	  outro	  local,	  desde	  que	  dentro	  da	  
mesma	  área	  de	  concessão	  e	  sob	  o	  mesmo	  

CPF/CNPJ.	  A	  comprovação	  da	  carga	  instalada	  
poderá	  ser	  feita	  em	  quaisquer	  das	  UC`s	  do	  

cliente.	  	  

O número de instalações  de projeto de GD, após 
o lançamento da Res. 482/2012 está muito abaixo 
do que o previsto pela EPE, os principais motivos 
são ainda os altos custos de instalação e/ou a falta 
de área para a instalação dos sistemas de GD. 
  
Hoje basicamente somente clientes residências 
das classes A e B, aderem a GD pois possuem 
capacidade financeira e área para a instalação, 
porem existem muitas empresas, residências e 
estabelecimentos comerciais que têm a 
capacidade financeira para aderirem a GD porem 
não dispõe de área para instalar.  
  
A restrição a instalação em outro ponto, tira o 
direito destes clientes de aderirem a GD, com a 
autorização para que o cliente possa instalar em 
outro local sistema de geração e consumir em um 
outro local, permite que estes clientes tenham 
acesso a GD. 
  
Tal mudança pode acelerar consideravelmente o 
crescimento da GD no Brasil, provocando um 
aumento das fontes renováveis na matriz 
energética brasileira, diminuindo a pressão sobre a 
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fonte hídrica. 

Art. 5º - Paragrafo segundo: Texto a 
incluir 

Para os casos em que o cliente deseje 
instalar sistema de geração distribuída em 
locais onde não hajam cargas instaladas, o 

custos de ampliação e reforço de rede 
devem ser arcados pelo cliente. 

Entendemos	  que	  os	  reforços	  da	  rede	  de	  distribuição	  
provenientes	  unicamente	  da	  instalação	  de	  sistemas	  de	  

geração	  distribuída,	  geram	  custos	  para	  as	  
distribuidoras,	  tais	  custos	  não	  devem	  impactar	  a	  

operação	  da	  distribuidora.	  

Art. 7º - 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.   

A fim de determinada se houve a injeção de 
energia superior ao consumo deverá ser 
adotada a formula a seguir (Consumo – 

Custo Disponibilidade – Injeção no período). 
Resultados positivos indicam diferença a 

ser faturada ao cliente, resultados negativos 
indicam créditos gerados para os próximos 

períodos de faturamento. 

Tal	  mudança	  visa	  beneficiar	  o	  consumidor	  que	  investiu	  
em	  geração	  distribuída,	  o	  modelo	  atual	  na	  considera	  o	  
consumo	  mínimo	  no	  calculo,	  assim	  teremos	  casos	  de	  
cliente	  que	  além	  de	  ter	  que	  pagar	  pelo	  consumo	  
mínimo	  ainda	  não	  tinha	  todos	  os	  seus	  créditos	  

disponibilizados	  

Art. 7º - Vb - 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. 

Para novas unidades consumidoras do 
grupo B a carga declara poderá ser 
comprovada em quaisquer uma das 

unidades do cliente, desde que a nova 
unidade esteja localizada na zona rural. 

Melhora	  na	  qualidade	  de	  energia	  no	  ponto	  onde	  
houver	  injeção,	  principalmente	  se	  for	  em	  área	  rural	  ou	  

ponta	  de	  rede.	  
	  

Maior	  controle	  sobre	  a	  geração	  distribuída,	  uma	  vez	  
que	  haverá	  concentração	  de	  sistema	  	  assim	  a	  s	  
operações	  das	  distribuidoras	  podem	  atuar	  

pontualmente	  e	  atingir	  grande	  quantidade	  de	  sistemas.	  
	  

Com	  a	  GD	  espalhada	  em	  vários	  locais	  a	  operação	  e	  
dificultada,	  uma	  vez	  que	  se	  houver	  excesso	  de	  geração	  
e	  a	  tensão	  e	  frequência	  subirem	  será	  necessário	  atual	  e	  
vários	  sistema	  em	  diversos	  locais	  para	  que	  se	  diminua	  a	  

geração	  	  
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Art. 7º - IX -adicionalmente as 
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 ultimo 12 
meses; 

e) o total de créditos utilizados, 
discriminados por unidade consumidora; 

f) o total de créditos expirados; 
g) o saldo atualizado de créditos; 

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. 

Art. 7º - IX -adicionalmente as 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; 
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.                                                   
j) A leitura da medição da injeção a rede 

Solicitamos	  a	  inclusão	  da	  medição	  da	  injeção	  pelo	  
cliente,	  para	  que	  o	  mesmo	  possa	  ter	  maior	  controle	  
sobre	  a	  sua	  geração,	  não	  tendo	  acesso	  somente	  ao	  

saldo	  da	  energia	  injetada	  e	  consumida.	  

 

	   	  

    


