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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 4º §2º - Paragráfo 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 
não há necessidade de pedir 

aumento da demanda contratada 
desde que a estrutura instalada 
suporte a potência do sistema 

instalado. 

 

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 
Metering , 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 unidades 
consumidoras do cliente. 

O número de instalações de projetos de geração distribuída, após o 
lançamento da Res. 482/2012, está muito abaixo do que o previsto pela 
EPE. Para acelerar a difusão da energia fotovoltaica distribuída, é 
absolutamente necessário regulamentar o modelo de compartilhamento 
solar através do Net Metering Virtual. Nesse modelo, a geração não 
precisa estar exatamente no local de consumo. A estimativa é que mais 
da metade dos domicílios não podem instalar sistemas fotovoltaicos na 
sua localidade, seja por limitações técnicas (edifícios, telhado 
inadequado, sombreamento) ou porque o imóvel é alugado. Com o 
compartilhamento solar, esses consumidores poderão ter seu consumo 
de energia compensado por geração de energia fotovoltaica, já que o 
sistema seria instalado em uma outra localidade que possua condições 
ideais. Uma outra vantagem do compartilhamento solar é que nesse 
modelo a mini usina seria dividida em vários lotes, e assim um 
consumidor poderia comprar uma cota dessa mini usina proporcional ao 
seu consumo. Hoje é praticamente inviável a instalação de sistemas 
fotovoltaicos para quem tem consumo abaixo de 200 kWh, já que o custo 
por kWp é muito alto. No modelo de compartilhamento solar, por uma 
questão de economias de escala, o custo para esses consumidores de 
baixa renda ficaria muito mais acessível. 

Fontes: 
http://www.usp.br/iee/lsf/sites/default/files/Dissertacao_Gabriel_Konzen.p

df 
 

http://www.nrel.gov/docs/fy15osti/63892.pdf 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Art 5º - Paragráfo 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 determinar 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 não considera o consumo 

mínimo (custo de disponibilidade) no cálculo, 
assim temos casos de cliente que além de ter 
que pagar pelo consumo mínimo ainda não 

tinham todos os seus créditos 
disponibilizados para o próximo mês. 

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. 
 

       


