CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À CONSULTA PÚBLICA Nº 025/2019.
Objeto: obter subsídios e informações adicionais referentes às regras aplicáveis à micro e minigeração distribuída para a elaboração da
minuta de texto à Resolução Normativa nº 482/2012 e à seção 3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica
no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST).
NOME DA INSTITUIÇÃO: Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil.
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
ATO REGULATÓRIO: Consulta Pública nº 025/2019.
EMENTA: Análise das contribuições da AP n° 01/2019 e proposta de abertura de Consulta Pública, com vistas a obter subsídios para a
elaboração da nova redação das regras aplicáveis à micro e minigeração distribuída.
1. INTRODUÇÃO.
A Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil é uma articulação nacional que reúne de forma livre e espontânea um
conjunto de organizações da sociedade civil. Sua missão é contribuir para a viabilização de uma nova política para o setor energético
que responda adequadamente aos desafios do século 21 e seja baseada nos seguintes princípios: participação popular; justiça
socioambiental com respeito aos direitos humanos, da natureza e à diversidade cultural; eficiência energética; abandono dos
combustíveis fósseis e da energia nuclear; diversificação da matriz energética - priorizando a geração descentralizada com fontes
renováveis de menor impacto; e autonomia energética das pessoas e comunidades, na perspectiva do bem viver.
Neste sentido, desde seu nascimento em 2014 esta Frente reivindica a criação de políticas e instrumentos que incentivem formas
de geração de energia elétrica na modalidade distribuída e acompanha desde então a evolução deste mercado no país e as discussões
acerca da Resolução Normativa nº 482/2012, tanto que desde o ano de 2016 desenvolvemos a Campanha “Nossa Casa Solar”, com a
intenção de popularizar o Sistema de Compensação de Energia (SCEE) e com isso impulsionar o uso da energia solar fotovoltaica no
Brasil.
Em muitos de seus encontros esta Frente já pautou o SCEE como uma oportunidade não apenas para o Brasil continuar tendo
uma matriz elétrica majoritariamente renovável, visto que as usinas deste sistema diminuem a necessidade de geração por fontes

fósseis e por isso ajudam no combate à emergência climática global, mas também para o empoderamento das famílias brasileiras ao
permitir que estas se tornem agentes ativos do sistema elétrico e gerenciem melhor sua necessidade e seu gasto energético. Em
praticamente todos estes encontros foi ressaltado o protagonismo exercido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
ao propor a regulamentação de tal sistema já em 2010 através de sua Consulta Pública nº 15/2010 e a edição da REN 482 no ano de
2012. Ressaltamos também o grande impulso à micro e minigeração distribuída trazido pela REN 687/2015 e o importante papel da
ANEEL ao evitar que já naquele ano retrocessos fossem introduzidos em tal sistema. Ainda acreditamos que a agência volte a evitar
retrocessos neste sistema tão importante.
Além de ajudar na propagação do SCEE – o que poderia ser feito com mais eficácia através de propagandas oficiais como já
reivindicamos em algumas audiências públicas, esta Frente também busca incentivar ou desenvolver projetos que contemplem a
instalação de sistemas de micro e minigeração de energia elétrica em sedes de organizações, associações, em assentamentos,
acampamentos, terras indígenas, etc. Um breve levantamento feito em junho deste ano revelou que a Frente ou suas organizações
membros haviam instalado até então mais de 110 kWp em sistemas fotovoltaicos e havia a previsão de instalação de mais 85 kWp
apenas este ano, sendo a maioria na modalidade do SCEE. Esperamos não apenas que tais projetos continuem sendo viáveis, mas que
se multipliquem e promovam uma verdadeira “solarização” em nosso país, motivo pelo qual desde já nos manifestamos pela
manutenção das atuais regras no Sistema de Compensação de Energia Elétrica.
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A CP 025/2019.
Assim como boa parte do setor fotovoltaico (senão ele todo), surpreendeu-nos a proposta apresentada pela ANEEL no dia
15/10/2019 em sua 38ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, que é objeto desta consulta pública e sobre a qual gostaríamos de fazer
as seguintes observações e/ou questionamentos:
 É notório que tal proposta, dada a sua “agressividade”, provocou uma grande reação do setor fotovoltaico e uma grande
discussão sobre a micro e minigeração distribuída, com uma proliferação de artigos de opinião e audiências públicas1 no
Congresso Nacional, por exemplo, a criação de verdadeiras campanhas em defesa do avanço da energia solar fotovoltaica,
manifestações da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 2 e do Ministério Público Federal (MPF)3 e até mesmo a proposição de
um Projeto de Lei (PL 5829/2019)4 para tratar do Sistema de Compensação de Energia. Isso denota a enorme importância que a
micro e mini geração distribuída possui hoje no Brasil. Portanto, nossa surpresa com a proposta ora apresentada aumenta mais
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ainda porque termos certeza que a ANEEL conhece e reconhece essa importância. Por isso, não podemos deixar de questionar:
a quem interessa que uma espécie de “freio” seja acionado em um dos setores que mais cresce hoje no país5? Em
especial no atual momento de crise econômica nacional e de necessidade de combate à emergência climática por qual
passa nosso planeta?
Dado que podemos considerar que o que se discute na prática é a incidência de componentes da tarifa de energia elétrica sobre
a energia injetada pelos micro e minigeradores nas redes de distribuição e dado que a maior parte dessa energia advém de
sistemas fotovoltaicos, não podemos deixar de concordar com os que alegam que a atual revisão pretende “taxar o sol”
(de forma exata, a energia gerada através da energia solar), o que imputaria à atual Diretoria da ANEEL a responsabilidade pelo
retrocesso no histórico recente de incentivo da agência a esta modalidade de geração. Estaria a atual Diretoria da ANEEL
tranquila com o futuro e nada honroso título de “aqueles que taxaram o sol”?
A mudança de metodologia infelizmente nos parece mais fruto de uma necessidade de justificativa da mudança pretendida (em
nossa visão desfavorável ao conjunto da sociedade brasileira) do que do reconhecimento da fragilidade do modelo metodológico
anterior (e, portanto, de um desejo de correção). Afinal de contas a análise estocástica também contém seu grau de
indeterminação ou imprecisão, como toda e qualquer metodologia que trabalhe com projeções.
Entendemos que antes de sua efetiva aplicação a mudança de metodologia deveria ter sido dialogada com a sociedade
nesta ou, o que seria mais adequado, em uma Consulta Pública anterior à proposta de novo texto normativo.
A atual Consulta Pública infelizmente denota uma diminuição no grau de participação e transparência no atual processo de
revisão da REN 482. No grau de participação por prever um prazo bem menor do que o de sua etapa anterior (AP 001/2019), que
vigorou por 105 dias, e um número menor de sessões presenciais (agora denominadas audiências públicas de acordo com a Lei
13.348/2019). Isso exigiu que vários agentes e organizações da sociedade civil fizessem o pedido formal para o adiamento do
prazo, como a Frente através de seu Ofício nº 20/2019, protocolado na ANEEL no dia 23/10/2019. Ressaltamos que a
prorrogação concedida pela ANEEL (mais 30 dias) mostrou-se insuficiente para uma análise mais detalhada de toda a
documentação da Consulta Pública (de grande densidade e complexidade), motivo pelo qual solicitamos que a ANEEL
prorrogue novamente o prazo final da CP 025/2019, dando oportunidade para que a sociedade contribua de forma mais
qualificada.
A diminuição na transparência se dá pela insuficiência da explicação da nova abordagem metodológica para a sociedade
brasileira, pois consideramos que nem de longe uma apresentação de cerca de 13 minutos, realizada na referida 38ª Reunião
Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL, dê conta de explicar adequadamente a nova abordagem metodológica e de ajudar a
sociedade a contribuir com a identificação de possíveis equívocos, como ocorreu na AP 001/2019. Observa-se que a metodologia

Por objetividade acreditamos que não precisamos repetir aqui os inúmeros benefícios que a energia solar fotovoltaica na modalidade de micro ou minigeração apresenta nem os
números do setor, todos de conhecimento da ANEEL e com certeza apresentados em muitas outras das contribuições desta Consulta Pública.





anterior foi objeto de um webinar no dia 31/01/2019, que assistimos e no qual servidores da agência explicaram por cerca de uma
hora a metodologia proposta. Tal webinar muito contribuiu para a sua compreensão e se mostrou uma etapa importante e que
não deveria ter sido negligenciada na atual consulta pública ou em outra que discutisse especificamente a nova metodologia
proposta. Uma explicação detalhada da atual metodologia poderia mitigar a surpresa com os números extraordinários
apresentados, que apontam para até R$ 60 bilhões (!!!) de custos aos demais consumidores, acumulados até o ano de 2035.
Acreditamos que não apenas os números, mas a forma de se chegar até eles precisam ser melhor detalhados para a
sociedade brasileira, afim de se evitar dúvidas e questionamentos dos mesmos.
Lamentável também constatar que a ANEEL tenha desistido de valorar e considerar na metodologia as externalidades
associadas ao Sistema de Compensação de Energia, como a geração de empregos e a emissão evitada de gases de
efeito estufa advindos da adoção ao sistema, por exemplo. Tal desistência seria fruto de um receio que uma modelagem
consistente apontasse que, no conjunto, a micro e minigeração distribuída produz mais benefícios do que custos, inclusive
financeiramente? Ao evocar a sua incompetência para a promoção de políticas públicas estaria a ANEEL apenas se furtando de
tal modelagem? Mesmo que consideremos tal alegação correta, acreditamos que uma modelagem do tipo (e suas conclusões)
ficaria restrita ao escopo da REN 482, sem infringir nenhuma legislação ou política pública já existente.
Por fim, discordamos de que o problema fundamental da geração distribuída hoje sejam os ditos subsídios à mesma.
Preferimos enxergá-los como um necessário incentivo a uma fonte estratégica para um futuro minimamente sustentável para
todos: a solar fotovoltaica. No entanto, mesmo que seja vistos por essa ótica, ainda assim essa não se constitui a questão
central: a tarifa de energia elétrica já contempla vários subsídios (ao óleo diesel para a geração em sistemas isolados, para a
tarifa social, para a universalização do acesso...). A título de exemplo podemos citar que um estudo6 recente do Instituto de
Estudos Socioeconômicos (INESC) apontou que somente em 2018 os combustíveis fósseis ganharam R$ 85 bilhões em
subsídios, mais do que os custos acumulados até 2035 pela geração distribuída. Para nós, a questão é se determinado subsídio
se faz necessário e justo para incentivar determinado setor ou segmento da população. Em nossa visão, não há dúvida que a
micro e minigeração distribuída devam continuar sendo incentivadas no país.

3. CONTRIBUIÇÕES.
A presente contribuição possui como base o acompanhamento on line da 38ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL,
a completa leitura na Nota Técnica nº 78/2019-SRD/SGT/SRM/SRG/SCG/SMA/ANEEL, do Relatório de Análise de Impacto Regulatório
nº 03/2019-SRD/SGT/SRM/SRG/SCG/SMA/ANEEL; da participação presencial em cinco Audiências Públicas realizadas no Congresso
Nacional entre os meses de outubro e dezembro; da participação presencial na Audiência Pública nº 040/2019, realizada em Brasília no
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dia 07/11/2019; da leitura de vários artigos de opinião e manifestações a respeito; e de discussões internas com especialistas na área
de energia e organizações membros da Frente e parceiras, em especial no seminário “Nossa Casa Solar – A revisão das regras da mini
e microgeração de energia no contexto de emergência climática”, realizado em Brasília no dia 16/12/2109.
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que se
referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
TEXTO/ANEEL

TEXTO/INSTITUIÇÃO

JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO

CONTRIBUIÇÕES AO RELATÓRIO DE ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO.

A Regra da ANEEL possibilitou a criação e
o desenvolvimento de um mercado que
“A Regra da ANEEL possibilitou a consolidação de um atualmente instala cerca de 300 sistemas
mercado que atualmente instala cerca de 300 sistemas de de geração distribuída por dia útil,
geração distribuída por dia útil, equivalente a quase 3 MW equivalente a quase 3 MW diários em
diários em todo país.”
todo país.
(Relatório de AIR, pg 2)

Sugestão adicional => Retirar a menção à
“consolidação” de todo o Relatório de AIR
e da NT 078/2019.

“...mas sua prolongação excessiva prejudicará tanto os
demais consumidores como os consumidores que instalam “...mas sua prolongação excessiva poderá
os sistemas de geração.”
prejudicar os demais consumidores que
não instalam os sistemas de geração.”
(Relatório de AIR, pg 2)
“Postergar a revisão e prolongar os incentivos atualmente
Exclusão de todo o parágrafo.
conferidos à tecnologia comprometeria o seu
desenvolvimento no país, resultando em distorções

Não consideramos que a micro e minigeração
esteja consolidada no país, dado a comparação
de seus números atuais com o enorme potencial
do Brasil e comparação com outros países, por
exemplo. Chega a ser vergonhoso que com todo
o seu potencial o Brasil esteja bem atrás de
muitos outros países nesta área. Além disso,
mesmo que a fonte solar fotovoltaica seja a que
indiscutivelmente tenha o maior potencial de
penetração no meio urbano, atualmente
assistimos números irrisórios para as outras
fontes, por exemplo.
Em nenhum momento o Relatório de AIR ou a
NT 078/2019 demonstram de forma clara ou
sequer indicam um prejuízo a quem instala um
sistema de micro ou minigeração, a realidade
mostra o contrário. De modo que tal afirmação
nos parece totalmente inadequada.
Tal afirmação nos parece um tanto contraditória,
uma vez que é a retirada dos incentivos que
fatalmente comprometerá o desenvolvimento do

mercado, em especial de geração remota. O
histórico recente mostra que os aumentos
tarifários, que continuarão acontecendo
independentemente do resultado da atual
revisão, não foram suficientes para
comprometer a adesão ao sistema de
compensação.

alocativas que se refletem em aumentos tarifários.”
(Relatório de AIR, pg 7)

Portanto, não nos parece razoável utilizar os
aumentos tarifários como argumento. Mesmo
que consigam êxito em seu atual pleito, as
distribuidoras
continuarão
alegando
necessidade de aumentos tarifários, pois este é
seu objetivo: maximizar seus lucros!
Conferir transparência à discussão, uma vez
que a ocultação de tal detalhe pode induzir as
pessoas a pensarem que mudanças em outros
países tenham sido adotadas em tempo tão
curto quanto o que se propõe para o Brasil, no
caso, apenas 8 anos após a adoção do sistema
de compensação.

“Nota-se uma tendência de substituição dos sistemas net
metering que valorem a energia a preço de varejo por
sistemas que considerem apenas algumas componentes
da tarifa para a valoração.”
Explicitar na tabela 1 o tempo que se levou para
que mudanças ocorressem em outras experiências
e não apenas quando estas foram adotadas, pois
mesmo que a tabela esteja sendo exibida aqui de
forma incompleta ela não apresenta tal informação.

(Relatório de AIR, pg 14)

Na Califórnia, por exemplo, a lei que permite o
Net Metering data de 1995. Em Nova York o
sistema é permitido desde 1997. Mudanças de
fato estão ocorrendo, mas não tão rápido quanto
se deseja implementar no Brasil.
Aqui seria interessante deixar claro não apenas
o tempo, mas após quanto de potência instalada
ou percentual de mercado mudanças
começaram a ser implementadas. Como já
dissemos, neste aspecto o desenvolvimento da
GD no Brasil ainda está longe de outros países.

“Mais informações sobre as contribuições da CP
n°10/2018 podem ser obtidas na Nota Técnica n°
108/2018-SRD/SCG/SMA/ANEEL. O detalhamento das
contribuições da AP n° 01/2019 constam na Nota Técnica
nº 78/2019-SRD/SCG/SMA/SRM/SGT/SRG/ANEEL.”
(Relatório de AIR, pg 17)

“Diante das argumentações apresentadas, conclui-se que
o consumidor com geração distribuída deve pagar, sobre
toda a energia que ele consome da rede, as componentes
que remuneram o uso do sistema (TUSD Fio A e TUSD Fio
B), as componentes de perdas técnicas e não técnicas
(TUSD Perdas e TE Perdas), os encargos setoriais (TUSD
Encargos e TE Encargos) e os custos de transporte de
Itaipu (TE – Transporte).”
(Relatório de AIR, pg 29)

“Mais informações sobre as contribuições da CP
n°10/2018 podem ser obtidas na Nota Técnica n°
108/2018-SRD/SCG/SMA/ANEEL. O resumo das
contribuições da AP n° 01/2019 constam na Nota
Técnica
nº
78/2019SRD/SCG/SMA/SRM/SGT/SRG/ANEEL.”
Sugestão adicional => Tal como a NT 108/2018,
editar uma Nota Técnica específica com o
detalhamento das contribuições da AP 01/2019.

Sugerimos que tal parágrafo seja reescrito para
fazer uma distinção entre a GD local e remota, pois
claramente os impactos das duas modalidades são
diferentes. Além disso, na GD local haveria que se
fazer a distinção entre os conectados em baixa
tensão dos conectados em alta tensão, dado que
as componentes tarifárias são distintas.

Diferente da NT 108/2018, que detalha as
contribuições recebidas em 653 páginas de
documento, às contribuições recebidas na AP
01/2019 foram dedicadas 21 páginas que não as
detalham, mas apenas a resumem. Dado que
nem
todas
as
contribuições
foram
disponibilizadas na página da AP, uma nota
técnica tal como a NT 108/2018 permitiria à
sociedade avaliar o conjunto de contribuições
enviadas e qualificar sua compreensão.
Consideramos injusto e excessivo por parte da
ANEEL imputar à GD local todas as
componentes da TUSD e da TE (figura abaixo).
Dado que a energia injetada provavelmente será
consumida pela vizinhança (provavelmente no
mesmo ramal da RD), não achamos
tecnicamente correto cobrar a componente “Fio
A”, que remunera o uso do sistema de
transmissão. Para a componente “Perdas”
lembramos que os parágrafos 149 a 152 do
relatório reconhecem a redução das perdas na
distribuição e pelo menos os conectados em
baixa tensão devem fazer jus ao benefício que
inserem na rede e serem isentos da
componente “Perdas”.

Do jeito que está entende-se que seja justo que a
GD local seja equiparada à GD remota e, portanto,
Consideramos também incorreto tecnicamente
deveria pagar as mesmas componentes tarifárias
que a GD local pague pelas componentes
que esta.
“Transporte” e “Perdas” da TE, observando que
na modelagem feita desde a CP 010/2018 estas
foram chamadas tão somente de “Demais
componentes”. No entanto, pela figura abaixo,
observa-se que não pode parecer razoável se
cobrar de quem se conecta na baixa tensão pelo
transporte da energia de Itaipu, bem como pelas

perdas na rede de transmissão.

“Não se pode afirmar que a parcela de autoconsumo alivia
a rede de distribuição, a não ser que ela ocorra no horário
de demanda máxima, de forma firme (e não
intermitente).”
(Relatório de AIR, pg 39)

Fig.7 – Relatório de AIR.
Há um claro conflito neste trecho com o disposto
no parágrafo 143 (abaixo):
Exclusão do trecho e de tal menção em outras
partes do Relatório de AIR.

“...a GD também tem o potencial para

reduzir a potência máxima a ser
atendida, implicando em benefício aos
demais consumidores.”

A não consideração de tal atributo coloca em
maior desvantagem os benefícios gerados pela
GD. Uma das alegações da ANEEL é que tal
“Dadas as elevadas incertezas relativas ao impacto da GD Sugerimos que tal valoração seja considerada nas benefício ocorreria se o sistema estiver
funcionando na hora de demanda máxima.
contas da ANEEL.
intermitente nas redes de média e baixa tensão, optou-se

Expansão evitada do sistema de distribuição (não refletido
no VPL do setor).

por não valorar esse quesito na presente AIR.”
(Relatório de AIR, pg 39)

E é justamente isso que podemos observar
atualmente uma vez que a demanda máxima de
energia no país se deslocou do período noturno

Tabela 5 – Variáveis determinísticas adotadas na AIR.

“Além disso, as contribuições recebidas na AP n° 01/2019
mitigaram as possibilidades de erros de cálculo, já
apontados pelos agentes naquela ocasião.”

para o dia em virtude do enorme aumento da
utilização de sistemas de refrigeração para
combater o calor, um motivo a mais para que
fontes que reduzem a emissão de gases de
efeito estufa (causadores do aumento de
temperatura) continuem sendo incentivadas e
não o contrário.
A primeira justificativa que poderíamos alegar é
que parece simplesmente risível adotar em
qualquer projeção que leve em consideração o
preço de tarifas de energia elétrica um valor nulo
para o seu aumento, principalmente em se
tratando de um país como o Brasil, em que a
Sugerimos que a ANEEL adote um valor para esta modicidade tarifária parece não passar de um
variável, mesmo que seja a média histórica.
discurso vazio, dado que o que se observa na
realidade é um aumento histórico de tais tarifas,
inclusive maior do que a inflação.

Exclusão do trecho.

(Relatório de AIR, pg 39)

Portanto, consideramos inadmissível a ANEEL
alegar “dificuldade” em se estimar um valor de
projeção para tal grandeza.
Consideramos que houve consideráveis
alterações nas planilhas de cálculo da AP
01/2019 e da presente consulta pública, de
modo que achamos exagerado afirmar que as
observações feitas àquelas sirvam também para
estas, que merecem uma análise própria.

CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA nº 0078/2019.
Não consideramos razoáveis os argumentos
Participação da Cogeração Qualificada no Sistema de
Sugerimos que a ANEEL reveja sua posição e
apresentados para que a cogeração fosse
Compensação de Energia.
exclua a Cogeração Qualificada (combustível fóssil)
incluída como beneficiária dos descontos na
como uma das fontes do Sistema de Compensação
TUSD/TUST concedidos pela Lei 10.438/2002,
de Energia Elétrica.
“Assim, diante dos atributos positivos desse tipo de
originalmente previstos apenas para fontes

renováveis, e sua posterior inclusão no SCEE.

geração, optou-se por mantê-la no rol de elegíveis a
participarem do Sistema de Compensação.”
(NT nº 078/2019, pg 14)

Explicar os critérios para a definição da potência
limite atribuída a cada distribuidora.

(NT nº 078/2019, pg 44)

Apesar de mais eficiente do que as outras fontes
fósseis, a cogeração qualificada não deixa de
sê-lo e o consideramos que o seu incentivo vai
na contramão do que o país deve fazer para
alcançar suas metas de redução de gases de
efeito estufa no âmbito do Acordo de Paris, por
exemplo.
Não conseguimos identificar na Nota Técnica
tais critérios, que são importantes que se
conheçam uma vez que os limites são variáveis
e fazem com que determinados estados tenham
uma “cota” de geração distribuída a ser
instalada muito maior do que outros.
Mesmo que o potencial para a instalação
também seja variável no país (nível de
irradiação, custo do sistema, renda das
pessoas, tarifa de energia elétrica...),
acreditamos que haja necessidade de tal
transparência.

CONTRIBUIÇÃO Á MINUTA DE RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANEXO 3 DA NT 078/2019 – PRIORITÁRIA7.
Excluir todo o novo texto proposto para o Art. 7º
da REN 482, mantendo a Alternativa 0 no
“Art. 3º A Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de Sistema de Compensação de Energia Elétrica
2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:”
até que a participação da micro e minigeração
distribuída (todas as fontes) alcance pelo
menos 2% do número de Unidades
(Minuta de Resolução, pg 2)
Consumidoras do mercado cativo ou 10% na
matriz elétrica nacional.
7

Discordamos da visão da ANEEL e demais
agentes de que a geração distribuída já esteja
plenamente desenvolvida ou consolidada no
país. Entre os motivos, citamos:
 A GD ainda tem um irrisório percentual
de participação na matriz elétrica
(1,1%) e no número de unidades
consumidoras (0,2%).

Esta contribuição/sugestão expressa a visão prioritária, mas mesmo que a sustentemos, reconhecemos que há baixa probabilidade de que a ANEEL adote este caminho, motivo
pelo qual apresentamos também contribuições alternativas à minuta da Resolução Normativa, no caso da Alternativa 0 não ser adotada.

 Tal participação ainda se mostra
insuficiente para adicionar problemas
técnicos relevantes às redes de
distribuição.
 O país está longe de sequer se
aproximar de seu potencial nesta área.
 Apesar de seu enorme potencial o país
está bem atrás de muitos outros países
nesta área.
 Há um enorme potencial de criação de
mais empregos, o que ajudará a
economia nacional.
 Há um grande potencial de redução de
gases de efeito estufa ao se continuar
incentivando tal sistema.
 Não se observa um problema de
desequilíbrio
financeiro
nas
distribuidoras, dado que os alegados
custos são naturalmente repassados
por estas para a tarifa final.
 Os números apresentados não
consideram externalidades importantes
que
poderiam
evidenciar
a
preponderância dos benefícios da GD
em detrimento de seus custos
associados.
Observamos que tal sugestão não desmerece o
processo de revisão e muito menos todo o
trabalho feito pela ANEEL, mas está em acordo
com o previsto em análises do tipo, que podem
concluir que o regulamento não deve ser
alterado, pelo menos no momento.

CONTRIBUIÇÃO Á MINUTA DE RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANEXO 3 DA NT 078/2019 – ALTERNATIVA.
“Art. 7º-A No faturamento das unidades consumidoras
participantes do Sistema de Compensação, a cada posto
tarifário, a TE Energia, definida pelo submódulo 7.1 do
PRORET, incide somente sobre a diferença positiva entre
o montante consumido e a soma da energia injetada, do
excedente de energia e do crédito de energia.”

(Minuta de Resolução, pg 6)
Art. 7º-B Os créditos de energia expiram em 60 (sessenta)
meses após a data do faturamento em que foram gerados,
e serão revertidos em prol da modicidade tarifária sem
que o consumidor faça jus a qualquer forma de
compensação após esse prazo.

(Minuta de Resolução, pg 6)

“Art. 7º-D Até 31 de dezembro de 2030, não se aplicam as
disposições do §4º-B do art. 4º e do §3º do art. 7º-A para
as unidades consumidoras com microgeração ou
minigeração distribuída conectadas até a data de
publicação desta Resolução.”

(Minuta de Resolução, pg 7)
“§1º As informações elencadas no caput podem ser
fornecidas ao consumidor, a critério da distribuidora, por
meio de um demonstrativo específico anexo à fatura,

Art. 7º-A No faturamento das unidades
consumidoras participantes do Sistema de
Compensação, a cada posto tarifário, a
TE, definida pelo submódulo 7.1 do
PRORET, incide somente sobre a
diferença positiva entre o montante
consumido e a soma da energia injetada,
do excedente de energia e do crédito de
energia.

Como já alegado, consideramos incorreto que a
GD pague componentes da TE. Alguns
componentes da TUSD até se justificam, mas
em nossa visão, os demais não.
Na realidade, para a GD local este artigo deveria
prever a cobrança apenas da componente
“Transporte Fio B” e “Encargos” da TUSD,
excluindo a componente “Fio A”.
Mais uma vez manifestamos nossa discordância
com o “prazo de validade” dos créditos gerados
e acumulados por um micro ou minigerador.
Discordamos mais ainda da solução prevista,
que se acaba se configurando numa “doação”
de energia às distribuidoras.

Art. 7º-B Os créditos de energia gerados
não expiram e não possuem prazo para
sua
utilização,
devendo
as
concessionárias de distribuição computar
a sua geração e devolvê-los aos clientes
geradores de forma contínua.
Não fica claro como ocorreria a incorporação de
eventuais créditos nos processos de revisão
tarifária das distribuidoras.
Não consideramos razoável que a ANEEL mude
Art. 7º-D Para as unidades consumidoras as regras para aqueles consumidores que já
com microgeração ou minigeração tenham aderido o sistema antes da aprovação
distribuída conectadas até a data de das novas regras.
publicação
desta
Resolução,
as
disposições do §4º-B do art. 4º e do §3º Como já manifestado em vários artigos de
do art. 7º-A serão aplicadas apenas após opinião e até mesmo pelo Ministério Público
transcorridos 25 anos da data de sua Federal, isso fatalmente geraria uma avalanche
de ações judiciais para assegurar o benefício
conexão.
destes consumidores.
Julgamos necessário que todas as informações
Exclusão de todo o parágrafo.
elencadas no caput sejam efetivamente
informadas
na
fatura impressa
dos

consumidores, pois isso lhes permite um
gerenciamento adequado de seu sistema.

correio eletrônico ou disponibilizado pela internet em um
espaço de acesso restrito, devendo a fatura conter,
nesses casos, no mínimo as informações elencadas nas
alíneas “a”,“c”, “d” e “h” do caput;”

Ressaltamos que há grande deficiência das
distribuidoras neste aspecto e que as mesmas
devem ser obrigadas pela ANEEL a prestar tais
(Minuta de Resolução, pg 9)
informações, sob pena de que recaia sobre as
mesmas a suspeita de fraude e até de subtração
indevida de energia gerada pelo prossumidor.
Caso não haja óbice legal, acreditamos que o
mesmo prazo conferido pela última revisão (4
“Art. 15 A Análise de Resultado Regulatório desta
“Art.
15
A
Análise
de
Resultado
anos) deva ser previsto para que se realize a
Resolução será realizada até 31 de dezembro de 2026.”
Regulatório
desta
Resolução
será análise da presente revisão, em especial porque
realizada até 31 de dezembro de 2024.”
a GD é um setor muito dinâmico e que, pelo
(Minuta de Resolução, pg 9)
menos até o momento, vem se desenvolvendo
de forma bastante acelerada.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Lamentamos que não tenha sido adequadamente tratado no Relatório de Análise de Impacto Regulatório, na Nota Técnica e
tenha sido solenemente ignorada na proposta de minuta de resolução a sugestão para a regulamentação de inversores híbridos, afim de
permitir a utilização de armazenamento estático por adotantes do SCEE. Tal possibilidade poderia reduzir consideravelmente a
quantidade de energia injetada na rede das distribuidoras e consequentemente os impactos de tal energia na mesma.
Por fim, desejamos que a atual Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica mantenha a postura de protagonismo no
incentivo à micro e minigeração distribuída no Brasil e decida pela manutenção dos mesmos. Em prol de um novo sistema elétrico. Em
prol de um presente e um futuro mais sustentável para todos.
Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil
ENERGIA PARA VIDA
NOSSA CASA SOLAR

