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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. 7°  II - o consumo de energia elétrica ativa a ser 
faturado é a diferença entre a energia consumida e a 
injetada, por posto tarifário, quando for o caso, 
devendo a distribuidora utilizar o excedente que não 
tenha sido compensado no ciclo de faturamento 
corrente para abater o consumo medido em meses 
subsequentes. (Redação dada pela REN ANEEL 517, 
de 11.12.2012.) 

Art. 7°  II - o consumo de energia elétrica ativa a ser 
faturado é a diferença entre a energia consumida e a 
injetada, por posto tarifário, quando for o caso, a 
subtração não poderá ser menor que o valor em kWh 
referente ao custo de disponibilidade, devendo a 
distribuidora utilizar o excedente que não tenha sido 
compensado no ciclo de faturamento corrente para 
abater o consumo medido em meses subsequentes. 
(Redação dada pela REN ANEEL 517, de 
11.12.2012.) 

Unidades consumidoras que possuem injeção de 
energia maior que o consumo sofrem com o seguinte 
problema: um unidade com rede trifásica consome da 
Concessionária 400kWh e injeta na rede 450kWh 
(geração). A sua conta hoje compensa os 400kWh 
(400-400), sobrando apenas 50kWh de crédito para o 
mês seguinte e ainda cobra mais 100kWh pela custo 
de disponibilidade do sistema. Nessa nova proposta a 
subtração do consumo pela injeção seria de apenas 
300 kWh (400-300 = 100), já que os 100kWh sempre 
serão cobrados devido ao custo de disponibilidade do 
sistema, e os 150kWh restante ficaria de bônus para 
próxima contra 50kWh da proposta vigente. Essa 
sugestão não penaliza a concessionária, apenas evita o 
fornecimento gratuito de energia para a mesma por 
parte do Microprodutor.  
 

Art. 7° IX - a fatura deverá conter a informação de 
eventual saldo positivo de energia ativa para o ciclo 
subsequente em quilowatt-hora (kWh), por posto 
tarifário, quando for o caso, e também o total de 
créditos que expirarão no próximo ciclo. (Incluído 
pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) 

Art. 7° IX - a fatura deverá ter os mesmos dados já 
contidos por lei anterior a seu ingresso na geração 
distribuída, acrescidos da informação de eventual 
saldo positivo de energia ativa para o ciclo 
subsequente em quilowatt-hora (kWh), por posto 
tarifário; quando for o caso, o total de créditos que 
expirarão no próximo ciclo; e também o histórico de 
energia injetada para os últimos 12 ciclos. (Incluído 
pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) 

Algumas concessionaria aprimoraram os dados 
referente a Geração Distribuída, porem retiraram 
informações básicas da fatura como data de leitura e 
histórico de consumo. Outras continuaram com o 
mesmo modelo de fatura, mais não detalharam a 
injeção de energia na rede. Apenas mostram o valor de 
energia injetado em um campo de “observação”. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Art. 8º §1º O custo de adequação a que se refere o 
caput é a diferença entre o custo dos componentes do 
sistema de medição requerido para o sistema de 
compensação de energia elétrica e o custo do medidor 
convencional utilizado em unidades consumidoras do 
mesmo nível de tensão. 

Art. 8º §1º O custo de adequação a que se refere o 
caput é a diferença entre o custo dos componentes do 
sistema de medição requerido para o sistema de 
compensação de energia elétrica e o custo do medidor 
convencional utilizado em unidades consumidoras do 
mesmo nível de tensão. Deverá ser exigido uma 
certificação de Geração Distribuída para o(s) 
medidor(es) substituto(s).  

Já foram constatadas diversas medições incoerentes 
nos medidores bidirecionais e medidores duplos 
utilizados para geração distribuída devido a falta de 
certificação e padronização dos mesmos. 

Art.4º §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. (Incluído pela REN ANEEL 
517, de 11.12.2012.) 

Art.4º §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. Para micro e minigeração 
eólica e fotovoltaica, a potência instalada é definida 
como sendo a potência pico da fonte geradora, salve o 
caso que o inversor limite este valor com sua potência 
de pico, definindo o valor da geração. (Incluído pela 
REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) 

Para o caso de uma geração de 22kWp de painel 
fotovoltaicos conectados à rede por um inversor de 
20kW: O valor da geração será definido como 20kW e 
não 22kW, pois o inversor jamais fornecerá os 22kWp 
dos painéis fotovoltaicos. Isso permite um maior 
aproveitamento da potência do inversor, visto que os 
painéis dificilmente fornecem sua potência pico 
testada em laboratório devido as condições reais de 
operação. O mesmo se aplica ao gerador eólico devido 
a sazonalidade dos ventos. 

Art.3º §3º INEXISTENTE Art.3º §3º Todos os formulários referentes ao cadastro 
no Sistema de Compensação de energia deverão 
utilizar o documento padrão fornecido na seção 3.7 do 
Modulo 3 do PRODIST. 
 

Disponibilizar um documento que seja padrão para 
todas as concessionárias na seção 3.7 do Módulo 3 do 
PRODIST. A não padronização acarreta em erros e 
demoras nos processos de acesso a geração 
distribuída. Além de repetições e níveis desnecessários 
de informações. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
Art. 3º As distribuidoras deverão adequar seus 
sistemas comerciais e elaborar ou revisar normas 
técnicas para tratar do acesso de microgeração e 
minigeração distribuída, utilizando como referência os 
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 
Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, as normas 
técnicas brasileiras e, de forma complementar, as 
normas internacionais. 

Art. 3º As distribuidoras deverão adequar seus 
sistemas comerciais e elaborar ou revisar normas 
técnicas para tratar do acesso de microgeração e 
minigeração distribuída por meios físico e digital, 
utilizando como referência os Procedimentos de 
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 
Nacional – PRODIST, as normas técnicas brasileiras 
e, de forma complementar, as normas internacionais. 

Considerando a alta demanda prevista para os 
próximos anos, seria de fundamental importância a 
agilidade nos processos de registro. Para tanto, as 
concessionárias teriam XX meses para oferecer um 
sistema de registro e acompanhamento por meio 
eletrônico para os clientes. 
 

 Padronização da sinalização necessária por classe: 
Micro e Minigeração, ou clientes do Grupo A ou B.  

A Celpe está exigindo até 5 placas de identificação 
para poder aprovar o sistema na vistoria: na parte 
interna da caixa de medição, no poste, acima de cada 
medidor (quando forem dois medidores: Consumo e 
Geração) e bandeirola na fiação de entrega de energia 
à UC. 
 

 Formulário de registro da usina na ANEEL deve 
conter as informações da empresa instaladora da 
mesma com no mínimo nome e CNPJ. 

Criação de um banco de dados mapeando os 
instaladores de sistema de geração distribuída. 

 Documentos de certificação e/ou parametrização 
fornecido pelos fabricantes dos inversores comprovam 
adequação dos mesmos à rede acessada. 

Algumas concessionárias estão exigindo acesso e 
visualização presencial aos parâmetros internos dos 
inversores, no ato da vistoria, desconsiderando os 
dados homologados e certificados já definidos e 
parametrizados pelos fabricantes. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
Art. 3º §1º O prazo para a distribuidora efetuar as 
alterações de que trata o caput e publicar as referidas 
normas técnicas em seu endereço eletrônico é de 240 
(duzentos e quarenta) dias, contados da publicação 
desta Resolução. 

 Definir penalidades para a concessionária que não 
disponibilizar os dispositivos e equipamentos 
necessários para medição e/ou operação das plantas de 
micro e mini geração nos prazos definidos por essa 
resolução. A Eletrobrás Piauí, neste ano de 2015, 
solicitou a uma unidade consumidora que comprasse 
um medidor bidirecional de uma lista de fabricantes, e 
à repassasse, devido a mesma ainda não ter se 
adequado a Resolução. 

Art 7° I - deverá ser cobrado, no mínimo, o valor 
referente ao custo de disponibilidade para o 
consumidor do grupo B, ou da demanda contratada 
para o consumidor do grupo A, conforme o caso. 

Art 7° I - deverá ser cobrado, no mínimo, o valor 
referente ao custo de disponibilidade para o 
consumidor do grupo B, salvo clientes monofásicos, 
ou da demanda contratada para o consumidor do grupo 
A, conforme o caso. 

Incentivo a pequenos consumidores. 

  Monitoramento e registro da produção total de 
Miniprodutores. A omissão do monitoramento sobre o 
total de energia produzida pelo sistema de geração 
distribuída (autoconsumo não monitorado pelas 
medições atuais) pode acarretar num descontrole sobre 
a quantidade de energia demandada para o país.  

 


