Contribuições à Consulta Pública 25/2019

Nota Técnica nº 0078/2019-SRD/SGT/SRM/SRG/SCG/SMA ANEEL, de 07/10/2019:

MICRO E MINI GERAÇÃO LOCAL e GD REMOTA
Sugestão:
Manutenção da alternativa 0, atual, até que as instalações de micro e mini geração
representem 5% da matriz energética brasileira. Após atingir os 5% da matriz, estudar uma
alternativa para uma mudança gradual.
Para os consumidores existentes e consumidores futuros, terem a garantia de permanecer
na alternativa 0 por 25 anos a contar da data de “aprovação” do parecer de acesso pela
concessionária.
Justificativa: O mercado GD alavancou milhares de novos negócios, milhares de novos
empregos nos últimos 4 anos, visto que a demanda pela opção dos clientes pela GD Local
aumentou significativamente. Em 2015 havia em torno de 9,7 MW de sistemas conectados à
rede e em 2019 (07/2019) em torno de 954 MW estão conectados à rede. Apesar desse grande
salto de potência conectada à rede, a representatividade junto a matriz energética é muito
pequena. O mercado de GD está ainda engatinhando e se adotada a nova proposta a
economia regredirá ainda mais.
Manter a alternativa 0 e com garantia de se manter por 25 anos a contar da data de
“aprovação” do parecer de acesso pela concessionária, na prática, manterá o crescimento do
setor GD, gerará muito mais milhares de empregos e dará credibilidade ao setor e a ANEEL
junto ao consumidor final, pois o mesmo enxergará que juntos estão contribuindo para o
crescimento do país.
O consumidor comercial que opta pela GD, além de ser beneficiado com os créditos de KWh,
com certeza ganha caixa para investir no negócio, atualização de maquinário, contratação de
novos funcionários e consequentemente expande seu faturamento e mais uma vez quem
ganha é o Brasil, melhorando o giro da economia.
A qualidade da energia entregue a rede das concessionárias pelo sistema de geração de
energia fotovoltaica, devido a sua alta qualidade e baixíssimas perdas, traz benefícios
operacionais às concessionárias de energia.
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