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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 
 

ATO REGULATÓRIO: AP 026/2015 

 
 

EMENTA (Caso exista): 

 
         

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

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 

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 do 
montante de energia correspondente ao 
custo de disponibilidade. 

O consumidor que é faturado conforme Art 7° I 
(cobrança mínima ao valor referente ao Custo de 
Disponibilidade) forneceu energia à distribuidora 
sem receber nada em troca. Ele gerou a energia a 
partir de investimento próprio e não é justo que ele 
ceda a energia à concessionária de forma gratuita. 
Este fato criou a prática no mercado de 

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. 

 

 



                                                    2 

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. 

 
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 
do montante de energia correspondente 
ao custo de disponibilidade. 
 
II b passa a ser IIc 

instaladores de dimensionar sistemas de geração 
distribuída da forma que o prejuízo descrito acima 
seja evitado.  
Figura para ilustrar o impacto da regra no 
dimensionamento: 

 
 
Pela nossa proposta, a energia entregue à 
distribuidora será contabilizada como crédito para 
meses subsequentes e estimularia a instalação de 
sistemas maiores, contribuindo dessa forma para 
a segurança energética do Brasil. 
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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 
Crédito:  480 – 500 + 100 = 80 kWh 
A pagar:  100 kWh 
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Prodist seção 3.7   

Nota Técnica   

 
119. Nesse contexto, foi mantida a 
possibilidade de realizara consulta de 
acesso (facultada ao acessante), sendo a 
emissão da informação de acesso pela 
distribuidora obrigatória quando efetuada a 
consulta. Por outro lado, a manutenção de 
duas etapas adicionais de acesso (mesmo 
que facultativas) poderia ocasionar uma 
burocratização desnecessária do 
procedimento de acesso de micro e 
minigeradores. Assim sendo, incentiva-se o 
envio de contribuições acerca dos impactos 
da remoção da consulta/informação ou da 
efetiva aplicabilidade dessas etapas.  
 

Consideramos essencial manter a consulta 
de acesso. 

A consulta de acesso define todos os parâmetros 
para a instalação, incluindo a atualização do ponto 
de acesso, item que costuma ser um ponto crítico 
do projeto. 
A consulta de acesso documenta as exigências da 
concessionária de forma definitiva e é 
indisponível, em casos não triviais, para elaborar o 
projeto executivo, o orçamento e o estudo de 
viabilidade. 

 
121. Assim, estão sendo propostos 
formulários padronizados, de acordo com a 
faixa de potência do sistema de geração 
(até 5 kW, de 5 a 75 kW e acima de 75 kW), 
para preenchimento dos pelos acessantes 
no momento da solicitação. Além disso, 
foram pré-estabelecidas listas dos 
documentos que as distribuidoras podem 
exigir para análise da solicitação de acesso 
à rede de sua responsabilidade. Nesse 
aspecto, espera-se que a sociedade 
contribua avaliando a adequabilidade dos 
documentos listados à finalidade a que se 
destinam.  
 
 

Apoiamos a criação de uma faixa de 
microgeração com baixa potência. 

A simplificação de pequenas instalações é 
importantíssima para viabilizar este porte de 
empreendimento e reduzir o risco de que 
pequenas instalações sejam executadas sem 
informação da concessionária. 
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Comentários Gerais 
 

Consideramos essencial definir o procedimento para substituição de equipamento, como, por exemplo, uma troca do inversor por outro 
modelo com potência inferior ou levemente superior (20%). O esforço da distribuidora deve ser reduzido à verificação documental do novo 
equipamento, sem ter que percorrer o processo todo. E o consumidor deve ser preservado de exigências relativas a projetos, atualização do 
ponto de conexão ou similares.   

 
 


