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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: 
“Art.4º Fica dispensada a assinatura de 
contratos de uso e conexão na qualidade 
de central geradora para os participantes 
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, 
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. 

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: 
“Art.4º Fica dispensada a assinatura de contratos 
de uso e conexão na qualidade de central 
geradora para os participantes 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, 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, deverá arcar com eventuais 
custos adicionais de reforços no sistema elétrico 
da concessionária de distribuição decorrentes 
deste acréscimo de potência, respeitando os 
limites estabelecidos no Art 1º da Minuta de 
Resolução. 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. 

Para maior aproveitamento do potencial de 
geração distribuída entendemos que o 
estabelecimento de limites não é favorável, 
pois restringe a geração em pontos do 
sistema elétrico de distribuição com 
disponibilidade para escoamento da energia 
gerada. O excedente de geração poderia ser 
compensada em outras unidades 
consumidoras conforme exposto no inciso IV 
do Art. 4º da Minuta. 
 
 



                                                    3 

 

         

Art. 3º Alterar o parágrafo único no art. 5º 
da Resolução Normativa nº 482, de 17 de 
abril de 2012, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 5º  
.....................................................................
................................................................. 
 
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.” 

Art. 3º Alterar o parágrafo único no art. 5º da 
Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 
2012, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 5º  
...............................................................................
....................................................... 
 
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 desde que atendido §1º do Art. 
2º da Minuta de Resolução.” 

Para compatibilizar a redação com a 
contribuição anterior.  

 


