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1

O que é
geração
distribuída

?

Desde 17 de abril de 2012, quando entrou em vigor a Resolução Normativa ANEEL nº
482/2012, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir de
fontes renováveis ou cogeração qualificada e inclusive fornecer o excedente para a rede
de distribuição de sua localidade. Trata-se de micro e minigeração distribuída de
energia elétrica, inovações que podem aliar economia financeira, consciência
socioambiental e auto sustentabilidade.

Microgeração
distribuída

Minigeração
distribuída

Potência até 75kW

Potência superior a
75kW e inferior a 5MW

Resolução Normativa N°482/2012 da
ANEEL, acesse escaneando o QR Code:

Perguntas e respostas sobre a aplicação
da Resolução Normativa nº 482/2012,
acesse escaneando o QR Code:
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2

Modalidade
geração
distribuída
João tem um sistema solar no seu telhado.
Logo, gera energia em sua casa.

Características
• Geração e consumo no mesmo local;
• 1 Unidade Consumidora;
• 1 Titular (CNPJ ou CPF);
• Todos os créditos são destinados
para a esse local.
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2.2. Autoconsumo remoto
Mario possui uma central de GD em um local e vai utilizar essa geração para compensar
o consumo de sua rede de lojas.

Características
• Geração e consumo em locais diferentes;
• +1 Unidade Consumidora;
• 1 Titular (CNPJ ou CPF);
• Os créditos são divididos entre as
unidades do mesmo titular.

2.3. Empreendimento com múltiplas unidades consumidora
Rafael e Renata moram num prédio com GD. Uma fração da energia irá para cada um deles.

Renata
recebe

5%

da energia
injetada
Características
• Geração e consumo no mesmo local ou
em locais diferentes;
• +1 Unidade Consumidora;
• +1 Titular (CNPJ ou CPF);
•Os créditos são divididos entre as
unidades do condomínio.
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Rafael
recebe

4%

da energia
injetada

2.4. Geração compartilhada – Cooperativa ou Consórcio

1. Cooperativa:
A Cooperativa facilita a adesão de condumidores à Geração Distribuída.

Características
• Acordo por meio de contrato
• Geração e consumo em locais diferentes
• +1 Unidade Consumidora
• +1 Titular (CNPJ ou CPF)
• Devem ter no mínimo 20 Pessoas Físicas

2. Consórcio:
O Consórcio reduz o custo de investimento em um projeto de Geração Distribuída.

Padeiro
recebe

50%

da energia
injetada
Características
• Acordo por meio de Contrato Social;
• Geração e consumo em locais diferentes;
• +1 Unidade Consumidora;
• +1 Titular (CNPJ ou CPF);
• Devem ter no mínimo 2 Pessoas Jurídicas.

O escritório
recebe

50%

da energia
injetada
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3

geração
distribuída
pelo sistema
solar fotovoltaico

3.1. Como funciona

O cliente gera energia através da instalação de placas solares, durante o dia as placas
convertem a luz do sol em energia elétrica, atendendo assim a necessidade do consumo
local (residência, comercio), aquela energia que não é consumida, será injetada na rede
da distribuidora (Energisa). Nesse momento o medidor contabiliza a saída da energia.
Sem sol, o consumo da casa é atendido pela distribuidora, o medidor contabiliza a
entrada de energia.
A conta de luz será calculada pelo sistema de compensação, no qual toda energia que
saiu servirá como desconto para abater a energia que entrou. Quando a saída for maior
que a entrada, o crédito é acumulado para abater em futuras contas de energia
A distribuidora funciona como uma grande bateria para o sistema, armazenando a
energia que não foi consumida.
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3.2. Como a energia solar é convertida em eletricidade
A energia solar é convertida em eletricidade por meio do efeito fotovoltaico, que ocorre
quando partículas de luz solar colidem com os átomos presentes no painel solar, gerando
movimento dos elétrons e criando a corrente elétrica que chamamos de energia solar
fotovoltaica. Para poder ser utilizada em residências e comércios, é necessário converter
a corrente contínua gerada pela placa solar em corrente alternada, que é a corrente de
baixa tensão. O inversor solar é o equipamento responsável por essa conversão,
transformando a corrente elétrica e deixando-a pronta para uso no local.

Importante: a energia que passa pelo inversor é consumida primeiro na sua
residência ou comércio e somente o excedente não utilizado é que passa pelo
medidor da distribuidora, por isso o valor apresentado no seu inversor não será
igual ao valor medido pela distribuidora, porque só será injetado na rede aquilo
que não for consumido no local.

3.3. Quando inicia a compensação de energia elétrica (SCEE)
na sua fatura de energia
A compensação de créditos de energia injetada iniciará após a instalação do medidor
bidirecional, permitindo a medição da energia consumida e injetada.
Com o início do sistema de compensação, a energia não utilizada no imóvel será injetada
na rede da distribuidora e registrada no medidor pelo campo injetado.
Sem a incidência da luz solar, o imóvel passa a consumir energia da distribuidora,
e nesse momento será medido o campo de consumo.
A sua fatura será o resultado do valor consumido, já descontado o valor injetado.

Exemplo de uma fatura de microgeração,
que gera e consome energia no mesmo local:
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3.4. Excedente de crédito de geração
Os créditos de geração excedentes que não foram abatidos na fatura do mês, ficam
disponíveis para serem utilizados no prazo de até 60 meses.

Saldo
Anterior

Disponível

Os valores injetados, consumidos e saldos anteriores são possíveis de serem validados
através do demonstrativo de compensação de energia elétrica, conforme demonstrado
no quadro acima.

3.5. O que preciso fazer para receber o demonstrativo de geração por email
Para receber o demonstrativo de compensação de energia elétrica é necessário o
cadastramento do envio de fatura por e-mail, podendo ser solicitado através do projeto
elétrico ou canais de atendimento:
• Agências comerciais;
• Call center (0800 6464 196);
• Gisa WhatsApp (65) 99999 7974.
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3.6. Cadastro de beneficiárias para distribuição
dos créditos de energia injetada
Os valores de energia injetados na rede da distribuidora poderão ser abatidos
na própria unidade geradora ou em outra unidade consumidora sob a mesma
titularidade (CPF ou CNPJ).
O cadastro de beneficiárias
para distribuição dos valores
excedentes de energia injetada,
poderá ser feito na apresentação
do projeto de geração distribuída
ou a qualquer momento após a
troca do medidor bidirecional
nas agências comerciais da
Energisa, com o preenchimento
do formulário para cadastro de
unidades consumidoras
participantes do sistema
de compensação:
Escaneie o QR
Code para ter
acesso ao
formulário de
cadastro de
beneficiárias:

Deverá ser apresentado formulário preenchido e assinado com os seguintes documentos:
• Cópia dos documentos pessoais;
• Solicitações por terceiros, deverá apresentar documento de representatividade
(procuração);
• Para pessoa jurídica, apresentar documentos de responsabilidade;

Atenção:
Conferir o Percentual distribuído (item a), caso seja menor que 100% a
diferença ficará na unidade geradora, também atentar para o item “d” do
formulário (descadastro de beneficiária).
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3.7. Leitura e faturamento (ÁREA URBANA)
Importante!
A data da leitura do medidor da unidade geradora de energia será, na maioria
dos casos, diferente da data da leitura da unidade beneficiária.
A unidade beneficiária só receberá os créditos depois que for realizado a leitura
da unidade geradora. Assim, caso a geradora seja lida depois da beneficiaria, o
crédito será incluso na fatura subsequente.

Exemplo:
Unidade geradora lida em 10/07 e unidade beneficiaria lida em 08/07, o
crédito excedente da competência 07 só será disponibilizado na fatura da
Unidade Beneficiaria de competência 08.
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3.8. Leitura e faturamento (ÁREA RURAL)
Em áreas rurais, a Energisa coleta a leitura do medidor de clientes de Baixa tensão
(grupo b) a cada três meses. Nos meses em que o leiturista não vai até a unidade
consumidora e em que o cliente não informa a leitura, o faturamento da conta de energia
é feito pela média histórica. As diferenças apuradas no terceiro mês serão compensadas
na fatura. entretanto há a possibilidade da autoleitura e com isso garantir que seu
consumo e energia injetada sejam contabilizados no mesmo mês, para isso utilize o
calendário de leitura fornecido pela concessionária.
Autoleitura GD
Permite que cliente de Baixa Tensão com microgeração possa informar a energia
consumida e, também, a energia injetada. Neste caso, é necessário ler no medidor de
energia dois registradores – um chamado de 03 (ou FP003), o qual registra a energia
consumida da rede, e outro chamado de 103 (ou FP103), o qual registra a energia
injetada na rede, conforme características do medidor bidirecional a energia injetada na
rede pode ser demonstrada pelo registrador de nome 55.
Para leitura desses registradores, é necessário aguardar alguns segundos até que no
canto esquerdo do visor do medidor surja o nome do registrador e, então, anote os
números apresentados.

Foto do medidor de energia
exibindo o registrador 03 para
leitura da energia consumida na
rede de distribuição. Para o
exemplo acima a anotação do
registrador seria 013880

Foto do medidor de energia
exibindo o registrador 103 para
leitura da energia injetada na
rede de distribuição. Para o
exemplo acima a anotação do
registrador seria 003378.

Na ausência do registrador 103 o
medidor de energia pode exibir o
registrador 55 para leitura da
energia injetada na rede de
distribuição. Para o exemplo
acima a anotação do registrador
seria 138174.

Após realizar as anotações de leitura, basta informar os valores dos campos da energia
consumida da rede e energia injetada na rede à Energisa.
A fatura é gerada de acordo com os valores informados, importante se atentar para o
repasse correto das informações pois a troca dos campos pode causar faturamento
incorreto.
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3.9. Problemas que podem reduzir a geração de energia solar
Assim como outros itens da sua casa, os painéis fotovoltaicos para geração de energia solar também
precisam de manutenção, pois, ficam sujos, podem apresentar pontos quentes e também falhas nos
inversores.
O tão conhecido pó preto, a poeira e poluição – principalmente nas áreas urbanas – e até mesmo
folhas. É claro que o nível de sujeira vai depender da região onde o sistema está instalado,
dependendo da quantidade de árvores próximas, da presença de pássaros e de insetos e da
ocorrência de chuvas.
É importante saber que quanto mais suja, menos a placa fotovoltaica vai produzir energia. Segundo
dados do Laboratório Nacional de Energias Renováveis dos Estados Unidos (NREL), painéis solares
sujos podem ter uma perda de até 25% na produção de energia.

Atenção:
É fundamental que a limpeza das placas solares seja
conduzida por profissionais qualificados e aptos para a
atividade.

Há outros problemas que podem ser ocasionados pela falta de manutenção nos painéis solares
residenciais. São eles:
• Pontos Quentes: os pontos quentes, ou hot spots, são áreas de temperatura elevada que podem
afetar de forma significativa a eficiência do painel solar durante a geração de energia. Podem
ocorrer na superfície dos módulos ou nas conexões elétricas do sistema fotovoltaico. São
facilmente detectados a partir de inspeções regulares.

• Falha no Inversores: as falhas nos inversores são a causa mais comum e frequente de diminuição
na capacidade de geração de energia solar. Normalmente, quando um inversor falha, todo o sistema
é desligado e deixa de produzir energia. A manutenção dos inversores deve receber atenção máxima
e requer a contratação de um especialista em energia solar qualificado para corrigir o problema.
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4
Canais de
atendimento
WhatsApp – Gisa: (65) 99999 7974

Call center clientes grupo B: 0800 6464196

Agências comerciais
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