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Perfil do proponente 

 Andre de Oliveira Palmerim Barcelos, formado em Engenharia Elétrica. 

Mestre em Engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro e 

é Coordenador de projeto em energia solar pelo Engenheiros Sem Fronteiras Rio 

de Janeiro. Possui experiência em desenvolvimento de sistemas de automação e, 

desde 2009 iniciou um projeto de energia solar em parceria com o seu pai, 

Sebastião Machado Barcelos. Ambos atualmente trabalham no projeto de um 

inversor de baixo custo, que ainda é um dos componentes mais caros na 

implementação do sistema de geração distribuída. O objetivo dos projetos é 

levar o acesso à energia solar de forma mais fácil e simplificada. 

 Ambos defendem o acesso mais desburocratizado e de maior abrangência para 

a utilização de energia solar no Brasil. Por isso desenvolvem projetos na área 

com o objetivo de reduzir os custos ao máximo. 

Resumo 

 Esta proposta visa adaptar a Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL para 

uma realidade mais próxima da situação brasileira, estabelecendo o 

compartilhamento da produção de energia elétrica por meio de microgeração ou 

minigeração para beneficiar diretamente uma maior parcela de cidadãos 

brasileiros. Se valendo do proposto na recente revisão da RN 482/2012 em que se 

cita a compensação prevista para consumidores que estão em áreas contíguas (ex: 

condomínios residenciais e comerciais), esta proposta amplia a visão de 

“condomínios” para um conceito de “condomínios virtualizados”. Permitindo 

assim, que um cidadão que possua a área necessária para a instalação dos 

equipamentos (mas não possui o recurso financeiro para tal investimento) possa 

oferecê-la para outro consumidor (que possui o recurso financeiro para tal 

investimento) o local para que ambos possam ser beneficiados pela produção de 

energia limpa, estabelecendo cotas de compensação para cada um. 

Do cenário atual 

 É visto que cada vez mais as cidades estão “verticalizadas” e tornou-se 

comum morar em prédios e condomínios fechados, principalmente para as famílias 

de classe média. O presente documento visa ampliar a visão de condomínio para 

algo mais amplo e, de certa forma, virtualizado. Não estando preso à atual 

definição que se limita a áreas contíguas. 

  No sentido contrário, temos as famílias de baixa-renda que muitas das 

vezes moram em locais ainda não estão “verticalizados”. Tendo assim área 

suficiente para a instalação da tecnologia fotovoltaica ou eólica. A questão é 

que esta realidade não acontece, por conta do investimento financeiro que a 

tecnologia fotovoltaica demanda, pois são tecnologias pouco difundidas.  

A proposta 

 Esta proposta visa juntar o cidadão que possui a área instalação e o 

cidadão que possui o capital para a realização do investimento. Criando esta 

ferramenta, daremos a oportunidade para que ambos sejam beneficiados com o 

desconto em suas contas de energia elétrica, fechando um ciclo de benefício 

mútuo para ambas as partes e para o crescimento da malha energética do Brasil. 
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 Utilizando o conceito de virtualização de condomínio, podemos fazer com 

que N investidores (pessoas físicas e jurídicas) instalem sistemas em 

propriedades de pessoas de baixa renda (este é o ponto principal da proposta), 

levando a tecnologia para o conhecimento e o convívio de pessoas transeuntes em 

comunidades de baixa renda. Com ambas as partes se beneficiando de forma direta 

e, de forma indireta, criando um pensamento sustentável para pessoas que antes 

não tinham a oportunidade de ver tal(is) tecnologia(s) em funcionamento.  

 O benefício que esta proposta pode trazer se dá no seguinte cenário: Um 

cidadão de média renda que mora em um apartamento e possui recursos para 

instalar um sistema de microgeração ou minigeração, pode, por exemplo, utilizar 

da ferramenta proposta neste documento para instalar a microgeradora na casa de 

um cidadão de baixa renda (funcionário ou amigo etc.). O cidadão de média renda 

fará todo o trâmite em relação à obra, instalação e documentação necessária. 

Para um segundo momento, a compensação será feita nas duas contas de energia 

elétrica (cidadão de média renda e de baixa renda), utilizando porcentagens 

específicas (70% para o investidor e 30% para o dono da área). Ou qualquer 

outra divisão que ambos deixarem combinado. Com isso, as pessoas que estão ao 

redor da microgeradora irão tomar conhecimento de tal tecnologia (despertando 

interesse para outra camada social) vendo, que de fato, a tecnologia funciona.  

 Esta é uma realidade do Brasil que não podemos deixar passar. Com esta 

ideia abriremos muitas oportunidades de melhoria de vida para cidadão(s) que 

muitas das vezes vivem em situação irregular no âmbito de energia elétrica, 

fora os outros benefícios indiretos que neste primeiro momento não há como 

mensurar. 

 

 

 

 

São Gonçalo, 18 de maio de 2015. 

 

 

Atenciosamente, 

Andre de Oliveira Palmerim Barcelos. 

Sebastião Machado Barcelos. 


