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Oficio n° 0509/2016-SRD/ANEEL
Brasília, 26 de dezembro de 2016.

Ao Senhor
Patrick Joabe S. Lüdtke
Diretor
Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes.
Belo Horizonte MG
—

Assunto: Resolução Normativa n° 482/2012.
Referência: Carta sln., de 12 de dezembro de 2016 (Documento SIC n° 485 13.032456/2016-00).

Senhor Diretor,

Em resposta à carta em referência, com questionamentos acerca da Resolução Normativa
REN n° 482, de 17 de abril de 2012, alterada pela REN n° 687, de 24 de novembro de 2015, esclarecemse os seguintes pontos:
1.

—

2.
O §3° do art. 4° da REN n° 482/2012, com redação dada pela REN n° 687/2015, estabelece
que “é vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites
de potência para microgeração ou minigeração” (grifo nosso). Todavia, a configuração em que se tem
um complexo de centrais geradoras fotovoltaicas cuja capacidade instalada combinada é de atê 5 MW, e
cuja capacidade individual de cada central é maior que 75 kW (e não maior ou igual a 75 kW, como
mencionado na Carta em referência) não é vedada pelo §3° do art. 4° da norma, uma vez que não se
caracteriza em uma tentativa de divisão de central geradora com o intuito de enquadramento como
microgeração ou minigeração distribuída. Dessa forma, cada central geradora que compõe esse complexo
e conecta-se à rede por meio de uma unidade consumidora pode ser enquadrada como minigeração
distribuída.
3.
Quanto à tensão de fornecimento das unidades consumidoras (com minigeração)
pertencentes a esse complexo, esclarecemos que se aplica o inciso III do art. 12° da REN n° 414/2010, que
estabelece que, quando a carga instalada na unidade consumidora for superior a 75 kW e a demanda
contratada for igual ou inferior a 2.500 kW, a conexão se dá em tensão primária de distribuição inferior a
69 kV.
Exceções à regra geral estabelecida no dispositivo citado no parágrafo anterior somente se
4.
aplicam caso a distribuidora demonstre que o fornecimento se enquadre em algum dos incisos do aft. 13°
dessa mesma resolução.
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Vale lembrar que a demanda contratada em cada unidade consumidora com minigeração
5.
distribuída deve ser maior ou igual à potência instalada da minigeração na unidade, de acordo com o que
determina os § 1° e 2° do art. 4° da REN n° 482/2012,
6.
Adicionalmente, com base no §3° do art. 32° da REN 414/2010, sugerimos que o
interessado, previamente à solicitação de fornecimento, consulte a distribuidora sobre questões
relacionadas à tensão de fornecimento, dadas as características das unidades consumidoras que acessarão
a rede.
Atenciosamente,

HUGO LAMIN
Superintendente de Regulação dos Serviços de Distribuição
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Substituto

C/c: Souza Cescon Advogados, CEMIG.
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Ao Senhor
Mauro Borges Lemos
Diretor-Presidente
Companhia Energética de Minas Gerais
Av. Batbacena, 1.200 Santo Agostinho
30 1 23-970/Belo Hori ante MG
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