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Ofício nº         /2019            Brasília (DF), 30 de outubro de 2019 
 
 
A Sua Senhoria o Senhor  
ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA 
MD. Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
Nesta 
 
 
Assunto: Consulta Pública nº025/2019. Resolução Normativa nº 482/2012 
 
 
 
 Senhor Diretor-Geral, 
 
 

Ao cumprimenta-lo, nos reportamos ao Aviso de Consulta Pública nº 
025/2019, publicado no Diário Oficial da União, com o objetivo de obter 
subsídios e informações adicionais referentes às regras aplicáveis à micro e mini 
geração 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). 

 
Entendemos as razões expostas por essa conceituada Aneel, no que diz 

respeito a possibilidade de modificação das regras vigentes, no que tange a 
evitar custos para os usuários que não utilizam a presente tecnologia, que 
envolve a energia solar, todavia, nos permitimos discordar dos 
encaminhamentos propostos, pois a fonte solar, beneficia todos nós, 
principalmente, em termos ambientais, mas também em termos sociais e 
econômicos. 

 
Estamos falando de um setor com 12 mil empresas estabelecidas, 100 mil 

empregos gerados e a gerar até o final de 2019, porém, com as novas regras, 
pode levar a uma demissão em massa, infelizmente, já a partir de 01/01/2020. 

 
Também é preciso evidenciar que, ao contrário do colocado no 

Relatório 0004/2019 da ANEEL, o setor, ajuda a reduzir os custos de energia para 
todos os consumidores, pois, reduz as perdas da rede de distribuição.1 

 
Esta redução das perdas precisa e deve ser precificada, para fins de 

comparação.  
Neste particular precisamos jogar luz sobre a visão equivocada, na qual 

foi construída a presente proposta de mudança de regras, comparando, 
                                                           
1 http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-
377/topico-470/Relatório%20Síntese%20BEN%202019%20Ano%20Bas 
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simplesmente, a geração solar versus concessionárias versus custos, enquanto 
que, a visão correta deveria considerar, principalmente, os benefícios para 
toda a sociedade, uma vez que, a produção a partir da fonte solar, gera 
benefícios, não computados, atendendo a todos os postulados dos interesses 
difusos das presentes e futuras gerações.  
 

O uso de energia elétrica a partir de fontes sustentáveis vem crescendo 
no mundo todo. De acordo com a International Energy Agency (IEA), as 
energias renováveis serão responsáveis por 30% da demanda de energia em 
2023 em escala global — em 2017, foram responsáveis por 24% do setor. Dentro 
desse contexto, a energia solar recebe cada vez mais incentivos e 
investimentos públicos, em outros países, notadamente aqueles em 
desenvolvimento, fazendo com que o seu custo de aquisição diminua, 
tornando-se mais acessível à população. A energia solar é um negócio 
sustentável e cada vez mais financeiramente viável. 

 
No que diz respeito ao Brasil, conforme atestado pelo próprio Ministério 

de Minas e Energia, “o potencial brasileiro para energia solar é enorme. A 
Região Nordeste apresenta os maiores valores de irradiação solar global, com 
a maior média e a menor variabilidade anual entre todas as regiões 
geográficas. Os valores máximos de irradiação solar no país são observados na 
região central da Bahia (6,5kWh/m²/dia), incluindo, parcialmente, o noroeste 
de Minas Gerais. Há, durante todo o ano, condições climáticas que conferem 
um regime estável de baixa nebulosidade e alta incidência de irradiação solar 
para essa região semiárida. A irradiação média anual brasileira varia entre 
1.200 e 2.400 kWh/m²/ano, bem acima da média da Europa“2, todavia não 
fazemos parte do Ranking de países que mais usam energia solar, segundo o 
Programa das nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, em dados de 
2016. 

 
A previsão oficial de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do nosso 

País, gira em torno de 0,83% para o ano de 2019 e de 2,20% para o ano de 
2020.3 Para que isto ocorra, dentro outros fatores limitantes, a segurança 
energética, com a garantia do aporte de energia, em quantidade e 
qualidade adequadas, é um fator imprescindível. Quando se fala de energia 
com qualidade, estamos nos referindo, de maneira particular, àquelas formas 
de energias renováveis e sobretudo que garantam a autonomia do País, sem 
necessitar de inputs externos e que sejam abundantes por aqui, tais como as 
fontes eólica e solar. 

 
As instalações de Geração de Distribuída têm crescido, no Brasil, a partir 

de 2012, alcançado, atualmente, cerca de 1.46 GW em capacidade instalada, 
                                                           
2 Energia Solar no Brasil e no Mundo – MME – 16/10/2017 
3 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mercado-melhora-projecao-para-crescimento-do-pib-em-
2019,70002973658 
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produzindo energia para 163 mil unidades consumidoras, também em função 
do lançamento, pelo BNDES, de linhas de crédito permanente para este fim. 
Aliás, a intensificação dos debates sobre as novas regras, ora propostas pela 
ANEEL levou, por consequência, a aceleração, também, dos investimentos em 
geração distribuída, para não serem alcançados pelas novas regras. 
 

Todavia, ao contrário do restante do Planeta, o crescimento das fontes 
renováveis no Brasil está bem aquém do que precisamos e dispomos. Somos 
um País solar, com um potencial incrível de geração de energia, por meio 
desta fonte. 

 
Com efeito, senhor Diretor-Geral, em termos mundiais, a China lidera 

como o país com maior capacidade de produção de energia solar instalada 
com cerca de 78,10 GW, o que corresponde a 25,8% do total. O Japão ocupa 
o segundo lugar, com 42,80 GW, correspondente a 14,1%. A Alemanha, está na 
terceira colocação com cerca de 41,20 GW, ou seja, 13,6% da produção 
mundial. A quarta colocação é dos Estados Unidos da América, com uma 
capacidade de produção de energia de 40,30 GW, correspondendo a 13,3% 
do total mundial. Na quinta posição temos a Itália, com 19,33 GW, responsável 
por 6,4% da produção global e na sexta colocação temos o Reino Unido, com 
uma capacidade de produção de 11.60 GW, correspondendo a 3,8% do total. 
Será que esta posição de vanguarda de todos estes países, no sentido de 
incentivar, investir e valorizar as fontes renováveis de energia, de forma 
especial a solar, é que leva, a todos eles, a estarem na frente do Brasil, tanto 
em termos de geração de Produto Interno Bruto, com de taxas reais de 
crescimento?!  

 
Fazendo uma pequena comparação apenas com a Alemanha (maior 

PIB europeu), país bem menor que o Brasil (cerca de 20 vezes), com bem 
menos dias de incidência solar no ano, temos que, a mesma produz, cerca de 
20 vezes mais energia de fonte solar que o Brasil! Isto é uma vergonha, quando 
verificamos o quadro de irradiação solar dos dois países, evidenciando que, a 
região menos ensolarada do Brasil, corresponde a mais ensolarada da 
Alemanha. 
 

À luz de todo o exposto e de forma especial, 
 
Considerando os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do 

Acordo de Paris, no tange a redução de nossas emissões de carbono e de 
forma especial ao que diz respeito a aumentar a participação de bioenergia 
sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18% até 2030; 

 
Considerando as inúmeras vantagens do ponto de vista social, 

econômico e ambiental que a geração fotovoltaica proporciona, equilibrando 
o desgovernado quadro atual do País, sublinhado pelo aumento dos índices de 
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queimadas, incêndios florestais e desmatamento, rompimento de barragens e 
poluição de ecossistemas marinhos por petróleo, haja vista que geração de 
energia solar fotovoltaica não utiliza nenhum tipo de combustível e não 
envolve emissões de gases de efeito estufa. Por isso, é considerada uma fonte 
renovável, limpa e sustentável. A sustentabilidade ambiental, com certeza, é a 
vantagem principal da energia solar, pois à princípio, ela diminui o uso das 
demais fontes de energia, como o gás e a elétrica, apresentando ainda um 
impacto extremamente baixo sobre o meio ambiente, uma vez que não 
elimina poluentes; 

 
Considerando a alta taxa de insolação do País (entre 1.200 e 2.400 

kWh/m²/ano), o avanço da energia solar, também pode levar a mais uma 
vantagem adicional em termos sociais, econômicos e ambientais, uma vez 
que, a demanda para a construção de hidrelétricas, por vezes como na 
Amazônia brasileira, com enormes impactos socioambientais, pode 
efetivamente diminuir, com vantagens para toda a sociedade;  

 
Considerando a necessidade de se ajustar os objetivos da presente 

proposta com o Plano Decenal de Energia do Brasil, que prevê, dentre outros 
aspectos, a expansão no período 2017-2026, de 7 GW para a fonte solar-
fotovoltaica, bem mais do que as previsões mais otimistas da ANEEL em 
qualquer Cenário; 

 
Considerando ainda a necessidade de se ajustar os objetivos da 

presente proposta com os incentivos disponibilizados pelo BNDES, que dispõe 
de linhas de crédito do FINAME, na ordem de 2,2 bilhões de reais, justamente, 
para incentivar e apoiar investimentos em energia renovável; 

 
Considerando as vantagens econômicas que a Geração de Distribuída, 

a partir da fotovoltaica, que, conforme previsão da própria Aneel, em seu 
Relatório nº 0004/2019, pode gerar, no cenário proposto, 433 mil empregos até 
2035, isto com redução drástica dos incentivos. Assim, nos permitimos 
considerar que, em condições de incentivos mantidos, o número de novos 
empregos a serem gerados, seria, muito maior; 

 
Considerando que a previsão oficial de crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) do nosso País, gira em torno de 0,83% para o ano de 2019 e de 2,20% 
para o ano de 2020 e para que isto ocorra, dentro outros fatores limitantes, 
temos que dispor a segurança energética, com a garantia do aporte de 
energia, em quantidade e qualidade adequadas, é um fator imprescindível; 

 
Considerando as incertezas em termos da real economia que a proposta 

pode vir a trazer, principalmente para os usuários que não optarem pelo 
sistema GD, tais como, se realmente o benefício chegará na fatura do 
contribuinte?; 
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Considerando o posicionamento contrário do setor de energia solar, que 

se mostrou surpreso com a discussão de uma proposta diferente da que foi 
trabalhada em todo primeiro semestre, e de forma especial da Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a qual evidencia que ”a 
proposta significa um retrocesso e pode reduzir em mais de 60% a economia 
do consumidor que investiu na geração de sua própria energia“, e da 
Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), que ”reclamou também 
da redução do período de transição, e que a alteração de texto, no que tange 
a geração remota, foi brusca e inviabiliza este tipo de geração“; 

 
Considerando que países com alto grau de desenvolvimento, tais como 

a China, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Itália e Reino Unido, nesta ordem, 
lideram o mercado internacional de capacidade de produção de energia 
solar, fazendo uma opção clara pela sustentabilidade e, portanto, valorizando 
os seus produtos, e crescendo bem mais que o Brasil, que dispõe de condições 
excelentes para a produção de energia solar, do que todos estes países. Nossa 
opção, no caso, é pelo retrocesso e desvalorização comercial de nossos 
produtos; assim enfatizamos: será que esta posição de vanguarda de todos 
estes países, no sentido de incentivar, investir e valorizar as fontes renováveis de 
energia, de forma especial a solar, é que leva, a todos eles, a estarem na 
frente do Brasil, tanto em termos de geração de Produto Interno Bruto, com de 
taxas reais de crescimento?! 

 
Considerando que, no caso específico da Alemanha (maior PIB 

europeu), país bem menor que o Brasil, com bem menos dias de incidência 
solar no ano, temos que, a mesma produz, cerca de 20 vezes mais energia de 
fonte solar que o Brasil, sendo, em termos territoriais exatamente, 23,81 vezes 
menor, traduzindo numa verdadeira vergonha nacional, uma vez que a região 
menos ensolarada do Brasil, que tem, pelo menos, 280 dias de sol por ano, 
apresenta índices solares, nas áreas de menor incidência, em torno de 1642 
kWh/m², que estão acima dos valores apresentados na área de maior 
incidência solar da Alemanha, a qual recebe cerca de 1300 kWh/m²!; 

 
Considerando a possibilidade que o avanço na produção de energia 

solar pode propiciar para soluções sustentáveis para os nossos problemas. 
Apenas, para pontuar, por exemplo, as casas do programa ”minha casa minha 
vida”, já podiam vir equipadas com “kits” de energia solar, valorizando a nossa 
marca de sustentabilidade perante todo o Planeta, além de garantir, de modo 
perene, o acesso à energia para a população mais carente. Como outro 
exemplo, podemos colocar que o desenvolvimento de carros movidos à 
eletricidade está na dependência direta da certeza da produção e 
disponibilidade de energia para este fim, o que pode ser assegurado, também, 
pelo avanço da produção de energia solar. Também os benefícios para os 
empreendimentos rurais advindos da utilização da energia solar são 
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incontestes. Ora estes benefícios também precisariam ser precificados para fins 
de comparação; 

 
Considerando ainda que, houve mudança metodológica na condução 

da construção da presente proposta, impondo uma celeridade processual 
incompatível com uma análise criteriosa da mesma, num prazo, extremamente 
exíguo (até 30 de novembro), tolhendo inclusive, a participação da sociedade 
como um todo, levando, mais uma vez a insegurança jurídica e regulatória, 
tanto para quem fez a opção da energia solar, como para quem quer investir 
no Brasil; 

 
Considerando finalmente que a ação regulatória da Agência deve fluir 

em observância as Políticas Públicas estabelecidas e aos compromissos 
assumidos pela Nação em termos internacionais;   
 

Assim, não podemos aquiescer com tamanho retrocesso, tanto em 
termos ambientais, econômicos e sociais, solicitando registrar e considerar este 
nosso posicionamento em prol da sustentabilidade do nosso País.  

 
Adicionalmente, solicitamos vossos valiosos préstimos no sentido de 

prorrogar, democratizar e aprofundar as discussões sobre a eventual mudança 
das regras aplicáveis à micro e mini geração distribuída, nos termos dispostos 
no âmbito da Resolução Normativa nº 482/2012 da Aneel, objetivando a 
devida avaliação pelo Parlamento Brasileiro, em sequência aos resultados 
unanimes em prol da energia solar, da Audiência Pública, realizada nesta 
data, na Câmara dos Deputados, no âmbito da Comissão de Minas e Energia, 
bem como, dentre outros pontos, a definição de um prazo maior de transição, 
de no mínimo, 25 anos, suficientes para garantir e consolidar o crescimento do 
setor, tanto para os sistemas de geração local como para os sistemas de 
geração remota.  

 
 
 

Atenciosamente 
 

Deputada LEANDRE  
Líder do PV 

 


