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No dia 22 de janeiro de 2019, a diretoria da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (“ANEEL”) instaurou a primeira fase da Audiência Pública nº 

01/2019, com o propósito de colher subsídios, contribuições e 

informações adicionais para a Análise de Impacto Regulatório (“AIR”) 

sobre a revisão e o aprimoramento das regras aplicáveis à micro e 

minigeração distribuída, hoje disciplinadas pela Resolução Normativa nº 

482/2012 (“REN 482/2012”).  

 Problemática identificada na REN 482/2012: de acordo com a 

ANEEL, as regras atuais, ao utilizarem o mesmo valor da tarifa 

aplicada aos consumidores no momento de valorar a energia 

injetada por micro e minigeração, acabam por prejudicar os 

usuários que não são participantes do Sistema de Compensação 

de Energia Elétrica. Nesse sentido, seria necessária uma 

modificação nas regras após uma maior consolidação do 

mercado de geração distribuída; 

 Solução proposta pela ANEEL: a forma de compensação atual 

será mantida até que a potência de micro e minigeração 

distribuída instalada em cada distribuidora alcance determinado 

nível, tanto para sistemas remotos como locais (quando a 

compensação ocorre no mesmo endereço onde a energia é 

gerada); 

 Abrangência da nova regra: a ANEEL afirma que as novas 

regras valerão para os novos entrantes na geração distribuída. 

Para quem já está no mercado, valem as regras atuais; 

 Período de contribuição documental: os interessados podem 

enviar contribuições de 24 de janeiro a 19 de abril para o e-mail: 

ap001_2019@aneel.gov.br ou por correspondência para o 

endereço ANEEL – SGAN (Quadra 603 – Módulo I 

Térreo/Protocolo Geral, CEP 70.830-110, Brasília/DF). A ANEEL 

também realizará três reuniões presenciais que ocorrerão nos 

dias 21 de fevereiro, em Brasília, 14 de março, em São Paulo, e 

em 11 de abril, em Fortaleza. 
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