
 
De: Filipe Ribas [mailto:filipe@solarenergy.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de junho de 2015 22:02 
Para: ap026_2015 
Assunto: Contribuição Solar Energy do Brasil 
 
Boa noite, 
 
 
Gostaria de contribuir com alguns pontos que julgo relevantes a respeito da resolução nº 
482 da ANEEL, que seguem: 
 
       Dentre os objetivos desta contribuição, nos restringiremos aos seguintes: 
 

1. Cobrança indevida de adicional de bandeira vermelha sobre excedente de 
geração própria. 
 
Diversas concessionárias incidem a cobrança de adicional de bandeira vermelha sobre 
inclusive o que foi gerado na unidade consumidora, como por exemplo, a Energisa MS, 
Celesc, Celpa, Elektro, EDP e Copel. 
 
A microgeração é um sistema em que a energia é cedida a título de empréstimo gratuito 
à concessionária, sendo então qualquer a cobrança de qualquer tributo sobre a energia 
gratuitamente cedida indevida, porém, acontece deliberadamente por parte das 
concessionárias. 
 
Parte da energia foi gerada por fonte própria, porém o Adicional da Bandeira Vermelha 
incide sobre todo o consumo, porém, o correto seria incidir sobre o que de fato é 
permitido ser faturado, que é a diferença entre consumo e excedente de geração. 
 
É claro perceber que a metodologia de faturamento está totalmente distorcida e 
manipulada apenas para atender a objetivos escusos de se cobrar tributo onde não há 
circulação de mercadoria. 

2. Exigência das concessionárias de alterações não relativas à microgeração como 
premissa para aprovação do projeto. 
 
É comum que as concessionárias solicitem diversas mudanças no padrão de entrada não 
relativas à microgeração, como por exemplo, a Celesc que exige que se instale um DPS 
no quadro de medição, no ato da vistoria. 
 
Esta exigência da Celesc impõe uma medida que foge aos padrões técnicos, pois, um 
DPS no quadro em que a geração é conectada seria suficiente. Para não bastar, adiciona 
gastos técnicos desnecessários, visto que a equipe deve se deslocar à unidade 
consumidora no momento da instalação, e novamente, no momento da vistoria, para 
instalar o DPS. 
 
Diversas concessionárias exigem adequação à norma vigente, por exemplo, de clientes 
que energizaram sua unidade consumidora anterior à norma da concessionária vigente. 
Neste caso, são solicitadas readequação de padrões, como troca de disjuntor por 



mudança de padrões da concessionária no momento da vistoria para troca de medidor, 
etapa esta que deve ser exclusivamente relativa à microgeração. 
 
3. Descumprimento de prazos. 
 
É comum o descarado descumprimento de prazos por parte das concessionárias, em 
todos os processos. 
 
Já tivemos a infeliz experiência com diversas concessionárias de energia, como a 
Eletrobrás Amazonas Energia, concessionária esta que temos um processo com mais de 
1 ano, e até hoje não trocaram o medidor do cliente. Outro exemplo ocorre neste 
momento, em que a Energisa Mato Grosso do Sul descumpre prazo de troca de medidor 
de dois de nossos clientes, alegando falta de equipamentos. Desleixo descarado ante a 
microgeração. 
 
4. Falta de canal de comunicação eficiente. 
 
A falta de comunicação é gritante quanto ao processo de microgeração. Na Light por 
exemplo, não conseguimos sequer notícias do andamento do parecer, visto que no canal 
de atendimento somente o proprietário pode solicitar informações do seu processo, 
mesmo a Solar Energy do Brasil dotada de procuração cedendo plenos diretos para 
tratar a implementação de microgeração. Este tipo de exigência fere acordo entre Solar 
Energy do Brasil e clientes, que responsabiliza a empresa pelo acompanhamento do 
todo processo. 
 
Em concessionárias que aceitam a Solar Energy como interlocutora do cliente, muitas 
das vezes nos deparamos com atendentes completamente despreparados para lidar com 
processos de microgeração, causando assim erros no processo que dificultam a tratativa 
serena com a concessionária. Este caso exibe amis uma vez o completo descaso das 
concessionárias com a micro e minigeração. 
 
5. Documentação desnecessária, burocratizando excessivamente o processo. 
 
Algumas concessionárias exigem documentos que são desnecessários para o processo, 
burocratizando a ligação de uma fonte de energia limpa. 
 
É o caso, por exemplo, da AES Eletropaulo, que exige um “Termo de 
Responsabilidade”, cujo modelo consta em sua norma. 
 
Pois bem, este modelo é extremamente agressivo ao consumidor, sendo apenas eficaz 
para amedrontar o cliente quanto ao sistema a ser instalado em sua residência. 
 
Segue trecho retirado do termo que consta na página 23: 
 
“...instalado no consumidor ____________________________________ , situado à 
___________________________________________________________ , Município 
de _____________________________, o qual é responsável pela operação e 
manutenção do referido Sistema, visando não energizar em hipótese alguma o 
alimentador da AES Eletropaulo, quando este estiver fora de operação, assumindo total 
responsabilidade civil e criminal, na ocorrência de acidentes ocasionados por 



insuficiência técnica do projeto, defeitos ou operação inadequada dos equipamentos 
desse Sistema.” Grifo nosso. 
 
A exigência deste termo, fere inclusive a resolução nº 482 da ANEEL, em seu art. 4º: 
 
“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. (Redação dada pela REN ANEEL 
517, de 11.12.2012.)” 
 
Vejo que deve-se estipular exatamente todos os documentos e informações necessárias a 
serem apresentadas no projeto de microgeração, não permitindo que a concessionária 
exija nenhum documento adicional.      
 
6. Faturas de energia confusas, acusando a cobrança indevida de tarifas. 
 
As faturas das concessionárias de energia são extremamente confusas, e exibem os 
saldos em notas pequenas no rodapé. Outras nem sequer indicam o valor de forma clara, 
cabendo ao cliente fazer contas com faturas anteriores e a atual para perceber o valor 
gerado. Exemplos de concessionárias que possuem suas faturas confusas quanto às 
cobranças são a Light e Copel. 
 
Deve-se criar uma padronização para as faturas de energia, exigindo-se que sejam 
exibidas claramente as seguintes informações: 
       
            Saldo acumulado anteriormente 
 
            Energia injetada 
 
            Energia compensada 
 
            Saldo acumulado atual 
 
   
7. Prazos excessivos. 
 
Um sistema de microgeração é um processo extremamente simples, com poucas 
variáveis a serem analisadas. Desta forma, 30 dias para se realizar a análise de um 
projeto de microgeração não é compatível com o esforço desprendido. 
 
Outro prazo incompatível com as exigências operacionais é o para a troca do medidor. 
Veja bem, 30 dias para a vistoria, mais 15 dias para emissão do relatório, e então 7 dias 
para a troca do medidor, totalizando 52 dias. Este prazo tem proporções comunais perto 
das tarefas a serem executadas. 
 
A meu ver, o prazo deveria ser de no máximo 15 dias para ser realizada visita e no ato 
deveria ser feita a troca do medidor. É completamente desnecessária a emissão de um 
laudo, o que de fato não é praticado por diversas concessionárias, sendo a troca 



realizada no ato da vistoria. 
 
Ainda a respeito dos prazos, a 482 nem o Prodist dizem a respeito do prazo de validade 
do parecer de acesso. Seria interessante que os órgãos reguladores se posicionassem a 
respeito do prazo que o cliente tem entre a emissão do parecer de acesso e o pedido de 
vistoria. Em minha opinião, um prazo de 2 anos seria ideal, pois muito clientes 
compram o sistema fotovoltaico com suas casas ainda em projeto, a fim de integrar o 
gerador solar com a estrutura da casa. Vendo desta forma, 2 anos é tempo hábil para a 
construção e regularização da geração. 
 
8. Cobrança de custos pela troca do medidor. 

Da mesma forma que o medidor de energia elétrica não é cobrado em um pedido de 
ligação nova, a cobrança pela troca do medidor para o bidirecional também se faz 
indevida, pois a medição é de responsabilidade da concessionária, devendo esta arcar 
com o ônus relativo às suas práticas. 

Desta forma, o artigo 8º, em trecho que segue, deve ser alterado: 
 
“Art. 8º Os custos referentes à adequação do sistema de medição, necessário para 
implantar o sistema de compensação de energia elétrica, são de responsabilidade do 
interessado. §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.”          
 
9. Não disponibilidade de medidor bidirecional para todas as potências/demandas 
unidades consumidoras ligadas em baixa tensão. 
 
Concessionárias se recusam a adotar medidores com potência acima de 38kW a 75kW. 
Muitas disponibilizam medidores bidirecionais apenas para a faixa de cliente com 
menor potência, como é o caso da Energia Mato Grosso do Sul. 
 
Por exemplo, quando um cliente com demanda declarada de 60 kVA solicita a conexão 
de microgerador, concessionárias não se comprometeram a adotar medidores 
compatíveis a esta potência, credenciados pelo INMETRO, com função de leitura 
bidirecional. Desta forma, exigem que o cliente altere todo o padrão de entrada, 
incluindo assim uma caixa para TC na entrada de energia elétrica. 
 
Esta prática é extremamente abusiva! Já solicitamos à concessionária que homologasse 
medidor compatível com esta aplicação, mas por falta de interesse, se recusaram. 
Assim, trouxeram gastos expressivos ao cliente que teve que readequar o padrão para 
suportar uma medição indireta. 

 
              
 
Espero ter contribuído de forma produtiva a escrever os moldes da microgeração no 
Brasil. Vejo que os consumidores estão cada vez mais interessados em contribuir com a 
geração de energia limpa para o país, e em contramão, as concessionárias buscam cada 
vez mais criar empecilhos para o desenvolvimento da geração distribuída. Estes ficam 



buscando brechas para atrasar e até bloquear projetos, ao invés de abrir o diálogo e 
encurtar os relacionamentos. Para impedir que as concessionárias tenham espaço para 
atrasar o desenvolvimento da microgeração, devemos estreitar seu poder de interferir 
nos processos, aprimorando a regulamentação a fim de padronizar os processos para 
uma forma simples e eficiente. 
 
Fico a disposição para tratar de qualquer dúvida que possa ter ficado em relação à 
minha contribuição e também a respeito de qualquer outro assunto. 
 
A Solar Energy do Brasil está do lado do desenvolvimento não só da microgeração mas 
também pelo desenvolvimento energético brasileiro. 
 


