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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. 
2º....................................................................................
.............................................  
I - microgeração distribuída: central geradora de 
energia elétrica, com potência instalada menor ou 
igual a 75 kW e que utilize fontes renováveis de 
energia elétrica ou cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na rede de 
distribuição por meio de instalações de unidades 
consumidoras;  
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.  
Parágrafo único. Para a fonte hídrica, o limite da 
potência instalada para a minigeração distribuída é 3 
MW.” 

“Art. 
2º......................................................................................
...........................................  
I - microgeração distribuída: central geradora de 
energia elétrica, com potência instalada menor ou igual 
a 75 kW e que utilize fontes renováveis de energia 
elétrica ou cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na rede de 
distribuição por meio de instalações de unidades 
consumidoras;  
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.  
Parágrafo Primeiro. Para a fonte hídrica, o limite da 
potência instalada para a minigeração distribuída é 3 
MW. 
Parágrafo Segundo. As centrais geradoras de 
microgeração ou minigeração poderão ser localizadas 
em imóveis distintos do imóvel onde se localiza a 
unidade consumidora que fará o maior consumo da 
energia elétrica ativa injetada no sistema de 
compensação pelas referidas centrais geradoras. 

A inserção do parágrafo segundo sugerido objetiva 
esclarecer a possibilidade de que as centrais 
geradoras de microgeração e minigeração se 
localizem em imóveis diferentes dos imóveis nos 
quais se localizam as unidades consumidoras que 
efetivamente utilizarão grande parte da energia ativa 
injetada no sistema por essas centrais geradoras.  
 
Nosso entendimento é de que não há nenhuma 
vedação na legislação e regulamentação aplicáveis a 
que determinada unidade consumidora instale uma 
micro ou mini central geradora solar em imóvel 
distante do imóvel em que há efetivamente o maior 
consumo de energia elétrica por parte desses 
clientes. Por exemplo, há casos em que por 
inviabilidade técnica, não é possível instalar, por 
exemplo, placas fotovoltaicas nos telhados de 
unidades consumidoras que pretendem aderir ao 
sistema de compensação. No entanto, as titulares de 
tais unidades consumidoras têm outros imóveis nos 
quais podem ser instaladas essas centrais geradoras.  
Caso o entendimento manifestado acima não seja 
compartilhado por essa D. Agência, solicitamos 
esclarecimentos com as respectivas justificativas de 
acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis. 
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“Art. 7º No faturamento de unidade consumidora 
integrante do sistema de compensação de energia 
elétrica deverão ser  observados os seguintes 
procedimentos: 
 
(...) 
 
 IV - os montantes de energia ativa injetada que não 
tenham sido compensados na própria unidade 
consumidora poderão ser utilizados para compensar o 
consumo de outras unidades previamente cadastradas 
para esse fim e atendidas pela mesma distribuidora, 
cujo titular seja o mesmo da unidade com sistema de 
compensação de energia elétrica, ou em unidades 
consumidoras localizadas em áreas contíguas. 
  

“Art. 7º No faturamento de unidade consumidora 
integrante do sistema de compensação de energia 
elétrica deverão ser  observados os seguintes 
procedimentos: 
 
(...) 
 
 IV - os montantes de energia ativa injetada que não 
tenham sido compensados na própria unidade 
consumidora poderão ser utilizados para compensar o 
consumo de outras unidades previamente cadastradas 
para esse fim e atendidas pela mesma distribuidora, 
cujo titular seja o mesmo da unidade com sistema de 
compensação de energia elétrica, ou em unidades 
consumidoras localizadas em áreas contíguas.  Para os 
fins do presente inciso, considera-se como mesmo 
titular matrizes e filiais da mesma pessoa jurídica. 
 

O objetivo da presente sugestão é deixar claro que se 
considera mesmo titular de unidade consumidora as 
matrizes e filiais da mesma pessoa jurídica. Tal 
esclarecimento é importante porque há muitas 
empresas que seus estabelecimentos são organizados 
entre matriz e filiais e que devem ter direito ao sistema 
de compensação de energia elétrica. É importante ficar 
clara tal possibilidade. 

 


