
MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2015 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: SOLYES GERADORA DE ENERGIA LTDA 

 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
ATO REGULATÓRIO: Proposta de abertura de Audiência Pública para o recebimento de contribuições visando aprimorar a Resolução 
normativa Nº482, de 17 de abril de 2012, e a Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST. 
 

EMENTA (Caso exista): 



                                                    2 

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. 1º Alterar o art. 2º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
“Art. 2º... II - minigeração distribuída: central 
geradora de energia elétrica, com potência 
instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 
5 MW para fontes renováveis de energia 
elétrica ou cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na 
rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras; 

 
III - sistema de compensação de energia 
elétrica: sistema no qual a energia ativa 
injetada por unidade consumidora com 
microgeração distribuída ou minigeração 
distribuída é cedida, por meio de empréstimo 
gratuito, à distribuidora local e posteriormente 
compensada com o consumo de energia 
elétrica ativa....” 
 
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: 
 

 

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, 
com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 
MW para fontes renováveis de energia elétrica ou cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na 
rede de distribuição. 
 
III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no 
qual a energia ativa injetada por microgeração distribuída ou 
minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo 
gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com 
o consumo de energia elétrica ativa. 
 
 

Utilização da capacidade 
ociosa/remanescente das instalações de 
distribuição. 
 
• Utiliza carga remanescente das subestações 

existentes. 
• Não precisa fazer novas linhas de transmissão, 

o que demandaria desapropriações e 
licenciamento ambiental, ou seja, haveria um 
aumento do custo e do tempo despendido.  

• Mitiga as perdas representando um maior 
equilíbrio elétrico, reduzindo o número de 
apagões, de acordo com as premissas sobre a 
geração distribuída. 

• Tendo em vista que as perdas serão mitigadas, 
o Custo de Acesso poderá ser compartilhado com 
a Distribuidora, ou seja, reduziria parte da 
contribuição da distribuidora na instalação do 
sistema.  

 



“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.” 

“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 compartilhados entre a distribuidora e a unidade de  
microgeração ou  minigeração distribuída.” 

 



N/A. N/A. Barreiras de utilização de soluções “TOP 
ROOF”. 
 
As edificações brasileiras e os seus respectivos 
telhados não são projetados para comportar 
estruturas de geração de energia fotovoltaica, 
havendo os seguintes óbices: 
 

1) Burocracia: 
- Autorização do CREA 
- Alvará da Prefeitura (ressalte-se que há diversos 
Municípios que sequer possuem previsão legal para 
este tipo de obra/estrutura) 
- Habite-se dos Bombeiros 
 

2) Adequabilidade das estruturas elétricas: 
- Cabeamento do imóvel deve ser adequado à nova 
necessidade (geração fotovoltaica) 
- Instalação de dispositivos de segurança (NBR 5410) 
 

3) Tempo despendido: 
- Necessidade de adaptação dos telhados das 
unidades de consumo/geração 
 

4) Investimento/Custo: 
- Grande parte das edificações comerciais não são 
próprias, mas sim alugadas, o que desestimula o 
empresário a investir na Minigeração Distribuída. 
- A adequação do imóvel impacta diretamente no 
negócio do consumidor/gerador.  
 

5) Responsabilidade Civil: 
- Tendo em vista que as estruturas/edifícios não são 
próprios para comportar as estruturas de geração de 
energia fotovoltaica, poderia resultar no desabamento 
da edificação e riscos às pessoas que utilizam o 
imóvel ou às pessoas próximas, tanto no momento da 
instalação quanto na geração. 



N/A. N/A. Incompatibilidade da produção de energia x 
Custo de implantação/ineficiência Energética. 

 
Tendo em vista a eficiência energética, deve-se  
considerar os locais onde a produção de energia é 
maior, ou seja, locais afastado, próximos às 
distribuidoras, isto porque nos centros urbanos, 
onde se localizam a maior parte das unidades 
consumidoras, existem os seguintes óbices:   
 

1) Sombreamento de prédios 
2) Poluição – a poluição possui impacto nos 

efeitos climatológicos de determinada 
região, colaborando para a formação de 
nuvens, ou seja, diminuindo a radiação 
solar na superfície terrestre.  

3) Influência por variação de temperatura – 
devida a característica dos centros 
urbanos relativos à 
pavimentação/concreto, há um aumento 
considerável da temperatura que impacta 
negativamente na produção de energia.  

4) Redução do Custo/Ganho de Escala – 
instalação de placas fotovoltaicas sobre o 
solo é menos onerosa, permitindo um 
máximo aproveitamento da área e a 
instalação de um maior número de 
unidades geradoras, o que representa um 
ganho em escala. 

 
 



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. 

§3º Não devem ser consideradas as cargas 
diretamente relacionadas ao sistema auxiliar 
da central geradora para comprovar a carga 
instalada da unidade consumidora do grupo B. 

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 Caso o consumidor deseje instalar mini central geradora 
com potência instalada de até 5.000 kW, poderá faze-lo desde 
que referida central geradora encontre-se na área de 
abrangência do seu contrato cativo. 
 
§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. 

§3º Não devem ser consideradas as cargas diretamente 
relacionadas ao sistema auxiliar da central geradora para 
comprovar a carga instalada da unidade consumidora do grupo 
B 

Estabelecer o conceito de autogeração no 
sistema "outsite the fence" na essência da 
geração distribuída com unidades de 75kW 
até 5.000kW. 
 
A limitação com relação à potência instalada e ao 
grupo de tensão (A/B) é um desestímulo ao 
investimento pelo consumidor e afronta o princípio da 
eficiência energética.  
 
 



N/A 

 

N/A Benefícios Tributários e encargos da 
autoprodução. 

1) Cobrança de ICMS apenas sobre o 
consumo líquido. 

2) Isenção de PIS/COFINS sobre sistema 
fotovoltaico. 

3) Isenção sobre o imposto de importação 
sobre módulos fotovoltaicos. 

N/A  Acrescentar artigo 7-A: 

“Art. 7º-A No faturamento de unidade geradora integrante do 

sistema de compensação de energia elétrica deverão ser 

observados os seguintes procedimentos:  

I – o consumo de energia elétrica ativa a ser faturado é a 

energia consumida no mês, deduzidas a energia injetada no 

mesmo mês, e eventual excedente de energia acumulado em 

ciclos de faturamentos anteriores quando for o caso.   

II – 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. 

III - A energia ativa injetada em uma determinada central de 

minigeração conforme Art. 2º, utilizada para compensação em 

outros postos tarifários dentro do mesmo ciclo de faturamento, 

para unidades consumidoras pertencentes ao mesmo grupo 

econômico, subtenda-se, empresas controladas, controladoras, 

coligadas ou afiliadas da unidade geradora, deverá ser 

observada a relação entre as componentes da tarifa em 

R$/MWh (TUSD +TE), publicadas nas Resoluções 

Homologatórias que aprovam os reajustes ou revisões tarifárias, 

se houver, observados os descontos da tarifa e uso do sistema 

elétrica de transmissão e de distribuição, nos termos da 

Resolução Normativa ANEEL nº. 77/2004. 

Sistema de Compensação dentro da área da 
distribuidora. 
 
Estabelecer regramento para a compensação 
tendo a unidade de geração separada da 
unidade de consumo, acrescentando este perfil, 
sem a exclusão da figura da unidade de geração 
junto à unidade de consumo. 
 
Necessidade de estabelecer os dados a serem 
disponibilizados pela distribuidora para que haja 
maior controle da geração e consumo pelas 
unidades consumidoras. 



 IV - os montantes de energia ativa injetada na unidade de 

minigeraçao conforme o Art 2, deverão ter previamente 

cadastradas as unidades consumidoras,  atendidas pela mesma 

distribuidora, cujas unidades consumidoras pertencentes ao 

mesmo grupo econômico, subtenda-se, empresas controladas, 

controladoras, coligadas ou afiliadas da unidade geradora ou 

em unidades consumidoras localizadas em áreas contíguas.  

V - o consumidor deve definir a ordem de prioridade das 

unidades consumidoras participantes do sistema de 

compensação de energia elétrica, podendo estabelecer um 

percentual mínimo da energia excedente para cada uma. 

VI – para os casos de unidades consumidoras localizadas em 

áreas contíguas, a energia excedente pode ser alocada entre os 

integrantes, conforme a definição do percentual de energia para 

cada unidade consumidora. 

VII – o montante de energia injetado por unidade de 

minigeraçao, definidas no ponto IV acima, poderão compensar 

a energia ativa nas unidades consumidoras do grupo A e B 

observando a relação entre as componentes da tarifa em 

R$/MWh (TUSD +TE), publicadas nas Resoluções 

Homologatórias que aprovam os reajustes ou revisões tarifárias, 

exceto para unidades consumidoras localizadas em áreas 

contíguas, observados os descontos da tarifa e uso do sistema 

elétrica de transmissão e de distribuição, nos termos da 

Resolução Normativa ANEEL nº. 77/2004. 

VIII - os créditos de energia ativa resultantes após 

compensação em todos os postos tarifários e em todas as 

demais unidades consumidoras, conforme incisos II a VI, 

expiram 36 (trinta e seis) meses após a data do faturamento e 

serão creditados à unidade de consumidora em moeda corrente 

nacional, cujo valor da tarifa em R$/MWh de acordo com o valor 

anual de referência estipulado pela ANEEL, corrente na data do 

crédito. 

 

 



 

 IX – adicionalmente às informações definidas na Resolução 

Normativa nº 414, de 2010, a fatura dos consumidores que 

possuem minigeração distribuída deve conter, por posto 

tarifário:  

a) o saldo anterior de créditos;  

b) a energia elétrica ativa consumida por unidade consumidora;  

c) o montante de energia elétrica ativa injetada pela unidade 

geradora;  

d) os históricos de energia elétrica ativa consumida e injetada 

nos últimos 12 meses;  

e) o total de créditos utilizado em kWh/mês, discriminados por 

unidade consumidora;  

f) o total de créditos expirados;  

g) o saldo atualizado de créditos;  

h) a próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar e 

o ciclo de faturamento em que ocorrerá;  

i) informação da participação da unidade consumidora no 

sistema de compensação de energia elétrica; e 

j) a leitura do medidor de injeção a rede. 

X–As informações elencadas no inciso IX deverão ser 

fornecidas à unidade geradora e às unidades consumidoras, 

pela distribuidora, por meio de um demonstrativo específico, 

anexo à fatura, ou disponibilizado em seu sítio na internet, em 

um espaço de acesso restrito.  

 


