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Cenário Regulatório - Definições 

Micro GD 

• < 100 kW 

• Fonte incentivada 

• Conectada na D com unidade consumidora 

Mini GD 

• 100 – 1000 kW 

• Fonte incentivada 

• Conectada na D com unidade consumidora 

Sistema de compensação 

• Net metering 

• Para micro e mini GD 



Procedimentos de Acesso 

* Para mini GD e necessidade de obras, 

prazo de 60 dias 



Cenário Atual 



Cenário Atual 



Cenário Atual 



Impostos 

Apesar de não ser competência desta Agência, a visão da 
ANEEL é que a tributação deveria incidir apenas na diferença, 
se positiva, entre os valores finais de consumo e energia 
excedente injetada.   
 
Caso a diferença entre a energia consumida e gerada seja 
inferior ao consumo mínimo, a base de cálculo dos tributos 
(PIS/COFINS e ICMS) deveria ser apenas o valor do custo de 
disponibilidade. 

CONFAZ: Convênio ICMS  6, de 05/04/2013 

• Base de cálculo: toda energia consumida proveniente da distribuidora, sem considerar 
qualquer compensação de energia produzida pelo micro ou minigerador. 



Ações recentes da ANEEL 

Junto às Distribuidoras: 
 

Cumprimentos dos prazos estabelecidos na REN 482/12 e no 
Módulo 3 do PRODIST para a conexão dos geradores à rede; 

 
Coibir exigências excessivas para a conexão: proteções, 

certificação de equipamentos, etc; e 
 

Custos dos medidores: a distribuidora só pode cobrar 
diferença relativa à funcionalidade de medição bidirecional. 
 

 



Dispositivo de Seccionamento Visível – DSV 
 
O Despacho nº 720, de 25/03/2014, retificou a Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST para esclarecer que o DSV não precisa 
ser instalado para conexão de microgeradores que utilizam 
inversores para se conectar à rede. 
 

http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/Retificação_1_da_Revi
são_3.pdf 
 

 

Ações recentes da ANEEL 
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Caderno Temático 
 
 Objetivo:  apresentar uma visão geral 

sobre as condições de acesso de 
micro e minigeradores distribuídos, 
bem como sobre a dinâmica de 
funcionamento do sistema de 
compensação de energia elétrica. 

http://www.aneel.gov.br/biblioteca/Edic
aoLivros2014cadernotematicomicroemi
nigeracao.cfm 
 
 

Ações recentes da ANEEL 

http://www.aneel.gov.br/biblioteca/EdicaoLivros2014cadernotematicomicroeminigeracao.cfm
http://www.aneel.gov.br/biblioteca/EdicaoLivros2014cadernotematicomicroeminigeracao.cfm
http://www.aneel.gov.br/biblioteca/EdicaoLivros2014cadernotematicomicroeminigeracao.cfm
http://www.aneel.gov.br/biblioteca/EdicaoLivros2014cadernotematicomicroeminigeracao.cfm


Ações recentes da ANEEL 

Realizado nos dias 9 e 10/04/14, em Brasília, teve como 
objetivo: avaliar os efeitos da REN 482/12 e os principais 
pontos de ajustes. 
 

 Apresentações disponíveis: 
http://www.aneel.gov.br/hotsite/mmgd/index.cfm 
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Pesquisa de satisfação dos consumidores com GD 
 
Objetivos:  
 
• Avaliar a motivação do consumidor para instalar a GD; 
 
• Avaliar o grau de dificuldade enfrentado pelo consumidor 

junto às distribuidoras; 
 
• Avaliar a percepção sobre a atuação da ANEEL;  
 
• Avaliar o grau de satisfação com a GD.  

 

Ações recentes da ANEEL 



Pesquisa de satisfação dos consumidores com GD 
 

Metodologia: 
 
• A ANEEL realizou pesquisa com 83 consumidores, entre 

10/03 a 6/04/14. 
 

• Ofício Circular n° 0009/2014-SRD/ANEEL, de 28/02/14, 
disponibilizado link para responder a pesquisa no site da 
Agência. 
 

42 (50,6%) consumidores responderam a pesquisa. 

Ações recentes da ANEEL 



Resultados da Pesquisa 

1) Divisão por classe de consumo 
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Resultados da Pesquisa 

2) Distribuidoras envolvidas  
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Resultados da Pesquisa 

3) Qual a fonte de energia utilizada pelo seu gerador? 
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Resultados da Pesquisa 

4) Como ficou sabendo da possibilidade de gerar sua 
própria energia? 
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Resultados da Pesquisa 

5) Qual foi a sua principal motivação para instalar 
geração distribuída?  
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Resultados da Pesquisa 

6) Contou com alguma empresa ou consultor técnico 
para auxiliar no relacionamento com a distribuidora?  
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Resultados da Pesquisa 

7) Como avalia o grau de dificuldade para atender às 
exigências técnicas da distribuidora?  
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Resultados da Pesquisa 

8) Sua conta de energia informa claramente o valor do 
crédito referente ao sistema de compensação? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Sim Não Valor não
informado

Desconheço

48%

31%

10% 12%



Resultados da Pesquisa 

9) Em média, de quanto foi a redução da sua conta de 
energia após a instalação da geração distribuída? 
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Resultados da Pesquisa 

10) Qual sua avaliação da atuação da distribuidora 
nesse processo?  
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Resultados da Pesquisa 

11) Você procurou a ouvidoria ou outro canal de comunicação da 
ANEEL para tratar de dúvidas a respeito da ligação de geração 
distribuída à rede de distribuição? 
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Resultados da Pesquisa 

12) Como avalia a atuação da ANEEL em relação aos 
consumidores que detêm geração distribuída?  
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Resultados da Pesquisa 

13) Está satisfeito por ter instalado geração distribuída? 
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Resultados da Pesquisa 

Conclusões 
 

• A maior motivação para instalar GD foi contribuir para o 
desenvolvimento sustentável (45%); 

 
• Para 50%, as exigências técnicas da distribuidora foram facilmente 

atendidas, mas, para a outra metade, houve demora e muito esforço; 
 
• Para 48%, a fatura de energia informa claramente os créditos 

acumulados. Deve-se buscar melhorias neste item; 
 

• Para 74%, a atuação da distribuidora foi considerada excelente ou 
boa;  

 
 



Resultados da Pesquisa 

Conclusões 
 

• Principais motivos alegados para 26%  (ruim ou péssima):  
 - demora no processo; 
 - ação judicial (cobrança do ICMS); 
 - erro no faturamento;  
 - falta de informações na fatura; e 
 - DSV 
 
• A atuação da ANEEL foi avaliada como excelente ou boa por 60% dos 

consumidores. Apenas 14% entendem como ruim ou péssima; 
 
• 98% dos consumidores estão satisfeitos por ter GD, sendo que 62% 

tiveram as expectativas superadas ou alcançadas. 
 



 

Abertura de Consulta Pública, de 14/05 a 13/07, sobre a 
necessidade de criação de incentivos para a instalação de 
centrais geradoras com potência instalada superior a 1 MW 
pertencentes a consumidores e a ampliação do conceito de 
"net metering" para essas centrais, assim como obter 
informações adicionais sobre o tema. 
 

Motivação: Relatório Final SP COGEN Master Plan 2020 da 
Associação da Indústria de Cogeração de Energia – COGEN 
(foco cogeração à gás natural). 

Ações recentes da ANEEL 



 
Muito Obrigado! 

 
Marco Aurélio Lenzi Castro 
Especialista em Regulação 

mcastro@aneel.gov.br 
61-2192-8927 
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