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NOME DA INSTITUIÇÃO: Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica 
da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades 

/ 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

ATO REGULATÓRIO:                            (Especificar  Nome/Tipo, nº e data, caso existam) 
 
 

EMENTA (Caso exista): 
I 

MPORTANTE: 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 

Alterar o inciso primeiro do art. 4º da 
Resolução Normativa nº 482  
§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 demanda contratada, no caso de 
unidade consumidora do grupo A. 

§1º A potência instalada dos 
participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica fica 
limitada à carga instalada mais 50%, 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 

Nos condomínios de empreendimentos do Programa 
Minha Casa Minha Vida existe potencial de instalação 
de sistemas de compensação de energia elétrica com 
potências superiores à carga instalada nas áreas 
comuns de uso condominial (estudos preliminares de 
viabilidade realizados em empreendimentos existentes 
apontam cerca de 50%). Caso seja admitida a 
instalação de potência superior à carga instalada, o 
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(Incluído pela REN ANEEL 517, de 
11.12.2012.) 

11.12.2012.) excedente de energia produzido pelos condomínios 
poderia ser empregado na compensação das 
habitacionais (o que contribui muito para a viabilidade 
da geração distribuída nos empreendimentos do 
PMCMV). Caso se utilize apenas a carga instalada nas 
áreas comuns para dimensionamento da potência do 
sistema de compensação, grande parte do potencial 
para geração de eletricidade será desperdiçado. 

Art. 4º Alterar o art. 7º da Resolução 
Normativa nº 482:  
Art 7° 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. 

 A compensação de energia por percentual, 
conforme proposta em Art 7° V é essencial para 
avançar nos estudos de viabilidade e construir uma 
solução para a inclusão da geração distribuída em 
condomínios do Programa Minha Casa Minha 
Vida. 
Reforçamos que esta proposta seja incluída na 
versão final da REN 482/2012. 

Art. 4º Alterar o art. 7º da Resolução 
Normativa nº 482:  
Art 7° 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 b – quando o excedente de energia 
acumulado em ciclos de faturamentos 
anteriores for utilizado para compensar o 
consumo no mês corrente, não se deve 
debitar do saldo atual o montante de 
energia equivalente ao custo de 
disponibilidade, para consumidores do 
grupo B. 
 

Art 7° 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 
acrescida pelo custo de 
disponibilidade. 
 
Inserir novo II b – caso a diferença 
entre energia consumida e energia 
injetada seja positiva, mas inferior ao 
custo de disponibilidade, o excedente 
de energia será igual à diferença entre 
energia injetada e energia consumida 
acrescido pelo custo de 
disponibilidade. 
 

Estudos mostraram que a viabilidade da Geração 
Distribuída em áreas comuns dos Condomínios 
Minha Casa Minha Vida é extremamente sensível 
ao Custo de Disponibilidade, devido a 
peculiaridades deste tipo de empreendimento, 
como 

 Conta individual para cada prédio dentro do 
condomínio; 

 Baixo consumo de cada prédio, o que indica 
que uma instalação compartilhada entre 
vários prédios será mais econômica; 

 Forte oscilação do consumo ao longo do 
ano. 

 
Portanto é imprescindível que o Custo de 
Disponibilidade seja contabilizado como crédito 
para o consumidor conforme proposto. 
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Inserir novo II c – nos 
empreendimentos habitacionais do 
Programa Minha Casa Minha Vida, 
contratados com recursos 
provenientes da integralização de 
cotas ao Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR) ou da transferência 
ao Fundo de Desenvolvimento Social 
(FDS), caso a diferença entre energia 
consumida e energia injetada seja 
positiva e superior ao custo de 
disponibilidade, o excedente de 
energia se reverterá em valor 
monetário para o empreendimento. 
 
II b (minuta de Resolução ANEEL) passa 
a ser II d 

 
Figura para ilustrar texto proposto Art. 7° II a:  

 
Exemplo: 

Consumo:  500 kWh 
Injeção:  580 kWh 
Custo de disp.:  100 kWh 
Crédito:  580 – 500 + 100 = 180 kWh 
A pagar:  100 kWh  

 
Figura para ilustrar texto proposto Art.7° II b: 

Exemplo: 
Consumo:  500 kWh 
Injeção:  480 kWh 
Custo de disp.:  100 kWh 
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Crédito:  480 – 500 + 100 = 80 kWh 
             A pagar:  100 kWh 
 

 
Comentários Gerais 

 
A forma de cobrança do Custo de Disponibilidade não é matéria desta minuta de resolução, mas deve ser reavaliada. Em muitos 
condomínios do programa Minha Casa Minha Vida ocorre múltipla cobrança deste valor: 

 Uma vez para cada morador; 
 Uma vez para cada prédio, já que os prédios são ligados individualmente à rede da concessionária; 
 Uma vez para cada instalação comunitária do condomínio que é dotada de medidor individual (ex. centro comunitário, casa de 

bombas, etc.) 
 
Deve ser avaliado se o somatório dessas cobranças não extrapola os custos da concessionária com este serviço e se o atual modelo de 
cálculo, em montante de energia fornecida, é o mais adequado.  
 
De fato, essa cobrança desestimula medidas de eficiência energética e eleva a taxa de inadimplência dos condomínios.  
 
Considerando o potencial existente no Programa Minha Casa Minha Vida para a expansão da geração fotovoltaica no país, considera-se 
importante que a comercialização da energia excedente seja considerada como alternativa de renda para os futuros moradores ou para 
pagamento de outras despesas condominiais importantes (conta de água por exemplo). Caso esse item não possa ser incorporado na 
presente Resolução, solicita-se que a ANEEL estude a possibilidade de tratar do tema em outra Resolução. 
 


