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TEXTO/ANEEL  TEXTO/WWF-Brasil JUSTIFICATIVA/WWF-Brasil 

Art. 2º Alterar o art. 4º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“§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.” 

Art. 2º Alterar o art. 4º da Resolução Normativa nº 482, de 17 de 
abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“§1º A potência instalada dos participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica fica limitada ao dobro da 
carga instalada, no caso de unidade consumidora do grupo B, 
ou ao dobro da máxima demanda contratada, para unidade 
consumidora do grupo A.” 

O aumento do limite da potência instalada permite um 
melhor aproveitamento do potencial de micro e 
minigeração, com benefícios sociais, ambientais e 
econômicos, estes últimos atestados pela Análise de 
Impacto Regulatório da presente resolução. Os 
impactos adversos que as concessionárias 
distribuidoras podem vir a sofrer são pequenos, 
podendo ser corrigidos na ocasião da revisão tarifária. 
 
Ademais, sob o aspecto operativo, o reflexo da carga 
injetada tende a ser benéfico à rede de distribuição. 

Art. 4º Alterar o art. 7º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“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. 4º Alterar o art. 7º da Resolução Normativa nº 482, de 17 de 
abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“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 cujas unidades 
consumidoras forem reunidas por comunhão de interesses de 
fato ou de direito.” 

A permissão para que a compensação se dê entre 
unidades consumidoras de titularidades distintas mas 
com comunhão de interesses permite melhor 
aproveitamento do potencial de micro e minigeração, 
beneficiando o sistema elétrico como um todo. 

Art. 4º Alterar o art. 7º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“VII - 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 revertidos em prol da 
modicidade tarifária sem que o consumidor 
faça jus a qualquer forma de compensação 
após esse prazo.” 

Art. 4º Alterar o art. 7º da Resolução Normativa nº 482, de 17 de 
abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“VII - 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,não 
expiram, podendo ser utilizados para compensação em um 
momento futuro.” 

À medida que os investimentos em sistemas de micro 
e minigeração são arcados por consumidores 
individualmente, é razoável que os créditos gerados 
por esses sistemas sejam apropriados por esses 
mesmos consumidores. A manutenção desse crédito 
ao consumidor não prejudica a concessionária 
distribuidora, que já se beneficiou com a venda para 
terceiros do excedente injetado na rede. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/WWF-Brasil JUSTIFICATIVA/WWF-Brasil 

Art. 4º Alterar o art. 7º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“VIII - eventuais créditos de energia ativa 
existentes no momento do encerramento da 
relação contratual do consumidor serão 
revertidos em prol da modicidade tarifária sem 
que o consumidor faça jus a qualquer forma 
de compensação.” 

Art. 4º Alterar o art. 7º da Resolução Normativa nº 482, de 17 de 
abril de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“VIII - eventuais créditos de energia ativa existentes no 
momento do encerramento da relação contratual do consumidor 
não expiram, permanecendo contabilizados em nome do 
proprietário do sistema de micro ou minigeração e podendo ser 
utilizados para compensação em um momento futuro.” 

À medida que os investimentos em sistemas de micro 
e minigeração são arcados por consumidores 
individualmente, é razoável que os créditos gerados 
por esses sistemas sejam apropriados por esses 
mesmos consumidores. A manutenção desse crédito 
ao consumidor não prejudica a concessionária 
distribuidora, que já se beneficiou com a venda para 
terceiros do excedente injetado na rede. 

 


