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.Associação Brasileira de Geração Distribuída:

• Fundada em 2015; conta com
mais de 1.050 empresas
associadas

• Associação de empresas e
empreendedores que têm
como atividade principal,
desenvolver a Geração
Distribuída com fontes
renováveis de energia (solar
fotovoltaica, CGH’s, eólica,
biomassa, biogás, H2, etc)

• Provedores de soluções

• EPC’s

• Integradores

• Instaladoras

• Distribuidores

• Fabricantes

• Consultores

• Comercializadoras

• Investidores

• Empreendedores, etc
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.Ações junto aos órgão de governo:

Atuação na esfera Federal, Estadual, Municipal e nos níveis do
Executivo, Legislativo e do Judiciário.

• MME
• ANEEL
• CCEE
• MMA
• ABGD
• EPE
• Câmara dos Deputados
• Senado
• CADE
• Ministério Público
• CVM
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. Revisão da REN 482 / ANEEL

Fonte:  Apresentação  na  ALMG

2020/2021  
processo 

continua em 
andamento

ANEEL alterou a 
metodologia no 

meio do processo
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. História da revisão da REN482:

~30%

~42%

~38%

~50% ~63%

0%

Foco da proposta 
apresentada pela ABGD e 
contida no PL5829

Fonte:  Apresentação ANEEL – ALMG e ENASE

ANEEL: propôs a 
alternativa 5 
(tarifar em 63%)

Para sistemas > 500 kW
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. Geração Distribuída : Incentivo não é subsídio

Dr. Rodrigo R. Antunes Pinto
• Engenheiro
• Pós-Graduação em Economia da 

Fundação Getúlio Vargas, 
• PhD em economia pela Universidade 

de Chicago.
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Subsídios são um auxílio financeiro ou aporte financeiro para promover o

desenvolvimento de uma atividade, que seja interessante economicamente para a

sociedade.

Exemplo:

• CDE de R$ 22,453 bilhões (2020)

• CCC de R$7,2 bilhões (2020)

Incentivos fazem parte do conjunto de políticas ou ações que visam a facilitar o

desenvolvimento de uma determinada área através, por exemplo, da cobrança de

menos impostos ou de sua não cobrança, visando ao aquecimento econômico de

atividade de interesse da sociedade.

Exemplo:

• não incidência de ICMS no energia injetada

Geração Distribuída : Incentivo não é subsídio



Geração Distribuída não é subsídio:



Geração Distribuída não é subsídio:
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 Dep. Lafayette Andrada é o relator do PL 5829 (presidente da frente parlamentar mista de energia 

renováveis & autor do marco legal do setor elétrico);

 Foi elaborado por um grupo heterogêneo, multidisciplinar e altamente especializado que considerou o

setor elétrico sob todos os aspectos: Técnico, ambiental e social, computando todos os custos e benefícios

da geração distribuída;

 Sugestões do corpo técnico da ABGD e de outras associações que atuam em GD (ABGD, INEL, ABRAGEL, 

ABahiaSolar, AGS, ABSolar, AbraPCH, Abiogás, ABERH, Sindienergia-CE, Sindienergia-RS, etc ) ;

 Várias consultas na ANEEL, MME, EPE, MMA, Minfra;

 Conversas com ABRADEE, ABRACE, e outras entidades;

 Diversas contribuições de Associados, não Associados, setores da sociedade e academia.

 PL do Consenso

Vantagens do PL 5829:

Quem participou ativamente do processo?
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1) Traz segurança jurídica e garante os direitos adquiridos para quem já investiu

2) Dá segurança e previsibilidade ao consumidor e investidor pois delimita períodos para transição

3) Prevê um processo de transição razoável que mantem os modelos de negócios atuais funcionando

Vantagens do PL 5829:

• Preserva quem já investiu

em Energia Solar (GD)
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4) Prevê uma remuneração do fio justa (parcela - Fio B - sistema de distribuição)

5) Insere mais 50 milhões de consumidores Baixa Renda no sistema de compensação de energia (pois prevê a

compensação da taxa de disponibilidade para o Prosumidor, etc)

6) Adota TUSDg, portanto, abaixará o custo para vários casos de mini-geração ( 1/3 da atual)

7) Alinhado com as melhores práticas internacionais do setor de GD

8) Ajudará a inserir mais de 140 bilhões em investimentos ao setor elétrico

9) Estimula investimentos e a geração de empregos (1 milhão de novos empregos)

10) Trará 173 bilhões em economia para os consumidores até 2050.

11) A GERAÇÃO DISTRIBUÍDA ajuda a EVITAR a bandeira vermelha na conta de luz dos brasileiros.

Vantagens do PL 5829:
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12. Está alinhado com a resolução no 15 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), órgão

máximo da política energética do Brasil, que é composto por 10 ministérios – inclusive o Ministério de

Minas e Energia e o Ministério de Economia – com representantes dos Estados, da academia e da

sociedade civil,

São 5 diretrizes fundamentais para as políticas públicas voltadas à Geração Distribuída no Brasil:

I. Acesso não discriminatório do consumidor às redes de distribuição;

II. Segurança jurídica e regulatória (25 anos);

III. Alocação justa dos custos de uso da rede considerando os benefícios da GD;

IV. Transparência e previsibilidade com prazos para revisão das regras;

V. Gradualidade na transição das regras (transição).

Resolução no.15/2020 do CPE:
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. Conexões acumuladas:

Fonte: ANEEL 2021– compilado p/ ABGD

Potência total: 5.297.189,60 kW
Unidades compensando: 555.701
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no. de instalações por Classe

Fonte: ANEEL 2021– compilado p/ ABGD

Dados sobre GD no Brasil:
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no.  de instalações por Modalidade
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. Geração Distribuída atinge todas as camadas da população:

GD nas populações ribeirinhas, prédios públicos (740.000 imóveis), escolas, creches, prefeituras (mais de 70% 
dos municípios brasileiros), Saneamento, Vale Jequitinhonha (MG), MCMV, iluminação, etc
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. Mitos sobre geração Distribuída

Mito 1) A regra atual para geração distribuída penaliza os consumidores sem GD 

Fato: Consumidores que não tem Geração Distribuída usufruem dos benefícios trazidos pela  GD: 

1. Diminuição das perdas elétricas;

2. Alívio na operação do sistema;

3. Menor uso de termelétricas (mais caras e poluentes);

4. Postergação de investimentos em linhas de transmissão e distribuição;

5. Diminuição das bandeiras tarifárias;

6. Serão gerados pela GD mais de R$ 13,3 bilhões em benefícios calculados a todos os 

consumidores.
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. Benefícios são maiores que os custos
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. A ANEEL analisou apenas os custos de GD:
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. E os impactos no Ceará?
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. E os impactos no Ceará?
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. Mitos sobre geração Distribuída

Mito 2) Quem não tem GD solar paga um subsídio para custear quem tem GD 

solar. Os mais pobres pagam pelos mais ricos. 

Fato: A Geração Distribuída atinge todas as camadas da população e isso aumentará com o PL 

5829: 

1. Porque será compensado o custo de disponibilidade (a tarifa mínima)

2. Porque existem os modelos de cooperativas e geração compartilhada;

3. A Geração distribuída é a forma mais democrática de distribuir energia e renda.
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. Mitos sobre geração Distribuída

Mito 3) A GD é um negócio para grandes investidores e grandes empresas. 

Fato: Qualquer pessoa pode ter acesso a Geração Distribuída, e com o PL5820, até a camada mais 

carente da população: 

1. Qualquer consumidor pode ter geração distribuída em sua casa, em seu telhado. 
2. Na modalidade de geração remota compartilhada, isso é possível até para quem não pode investir em 

equipamentos ou em um sistema próprio. 

86%

Geração na própria UC

74%Residencial
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. Quem está apoiando o PL 5829:
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. Quem está apoiando o PL 5829:

A maior associação de 
defesa dos consumidores 

do Brasil:

https://www.proteste.org.br/
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. Apoie o PL 5829 – Marco Legal da geração Distribuída

 Projeto amplamente discutido – maduro o suficiente para ser votado pelo legislativo.

 Todos os players participaram da discussão

“Uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser 

lei porque é justa.”   - Montesquieu

 PL que busca o consenso (diferente de unanimidade).
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www.abgd.com.br 

Carlos Evangelista - presidente
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550 - 5o. Andar
cj. 518 - São Paulo/SP - CEP: 04711-130
Telefone: (11) 3796-3767

Obrigado  !!!

Mídias Sociais: 

“Uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser 

lei porque é justa.”   - Montesquieu
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. Geração de empregos no mundo:

O setor de energia

renovável emprega

atualmente quase

12 milhões de

pessoas no

mundo.

Note: Others include jobs not broken down by individual renewable energy technologies.  Source: IRENA jobs database.
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