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CONTRIBUIÇÕES 

Tema Posicionamento JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Limite de potência 
O limite de potência das centrais geradoras 
deveria ser alterado inicialmente para 3 MW para 
todas as fontes renováveis. 

A alteração de imediato para 5 MW pode 
resultar em conexões que necessitem 
significativas obras de reforço no sistema 
de distribuição. Além disso, é difícil 
prever o nível de adesão à Geração 
Distribuída que acontecerá com as 
medidas de incentivos propostos pela 
ANEEL. Se a adesão for maior que a 
estimada na nota técnica poderá haver 
perda mais significativa para as 
Distribuidoras. Por isso, entendemos ser 
mais prudente começar com o limite de 3 
MW e avaliar os impactos. Este limite 
pode ser revisto mais à frente.  

Possibilidade de compensação da 
energia gerada em outras unidades 
consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. 

 Rever o texto da resolução de forma a deixar 
claro se a aplicação da compensação entre 
unidades consumidoras se aplica apenas a 
unidades formalmente reunidas como 
condomínio.  

 A compensação da energia gerada pode 
ser aplicável a unidades consumidoras 
vizinhas, mesmo que não se caracterizem 
como um condomínio. A redação da 
minuta de resolução nos parece deixar 
alguma dúvida sobre este ponto.   
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CONTRIBUIÇÕES 

Tema Posicionamento JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Prazo necessário para obras de 
reforço por parte da concessionária 

Deveria ser estabelecido um prazo para as obras 
de reforço necessárias.  

 Atualmente as Distribuidoras têm exigido 
prazos muito dilatados para execução das 
obras de reforço. Tem sido comum 
prazos de um ano, até para obras 
decorrentes de solicitações de ligação de 
unidades abaixo de 75 KW. Isto dificulta 
bastante a adesão de novos interessados. 
Na fase III da AP 023/2014, referente a 
base de remuneração, a ANNEL propõe 
um prazo médio para obras nas redes de  
distribuição aéreas de 4 meses. Embora    
este prazo tenha sido proposto para 
cálculo de Juros sobre Obras em 
Andamento - JOA, poderia ser um ponto 
de partida para se estabelecer um prazo 
limite. 
 

Participação financeira do 
consumidor em situações de 
necessidade de reforço no sistema 
de distribuição. 

Estabelecer um limite de potência instalada da 
central geradora a ser implantada acima do qual 
os custos das obras de reforço necessárias 
ficariam inteiramente a cargo do consumidor que 
implantar a geração na sua unidade consumidora. 

As obras de reforço do sistema de 
distribuição ficando a cargo da 
Distribuidora haverá um reflexo 
(aumento) nas tarifas para todos os 
consumidores, pois a base de ativos será 
aumentada. Considerando que a proposta 
da ANEEL é de aumentar  a potência para 
mini geração, é razoável supor que 
haverá um acréscimo de solicitações de 
acesso  de unidades geradoras  de maior 
porte, que geralmente demandam obras 
de reforço mais caras. Não é justo que os 
custos destas obras impactem as tarifas 
dos demais consumidores.   
Este limite poderia ser, por exemplo, de 
500 KW.  
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Consulta e informação de acesso. 
Eliminar a exigência de consulta e parecer de 
acesso para micro geração distribuída.   

O processo hoje já é bastante 
burocrático, gerando grande volume de 
documentos emitidos pelos 
consumidores e pelas Distribuidoras. 
Com o estímulo à Geração Distribuída as 
solicitações de acesso irão aumentar. 
Sugere-se, portanto, eliminar para a micro 
geração distribuída as etapas de consulta 
e informação de acesso, considerando 
que as etapas de solicitação e parecer de 
acesso definidas no módulo 3 do 
PRODIST já são suficientes.    

Benefício fiscal 

Estimular através de benefícios fiscais a 
disseminação da Geração Distribuída. 
O cálculo do ICMS sobre a diferença entre 
energia consumida e energia injetada, adotado 
hoje em Minas Gerais como um regime válido por 
cinco anos dever ser permanente, além de 
estendido para os demais Estados, como parece 
já ser a tendência do CONFAZ. 
O Governo Federal e os estaduais deveriam  
também aplicar um regime diferenciado com 
isenção de IPI e ICMS para as importações de 
equipamentos destinados à Geração Distribuída e 
aos serviços de instalação.     

O pay back dos projetos de GD ainda é 
alto. É necessário que haja estímulo fiscal 
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Financiamento 

Aumentar os recursos disponíveis para 
financiamento de projetos de GD via destinação 
de recursos de P & D e Eficiência Energética – 
PEE. Especialmente deste último programa: rever 
a regra atual de destinar 60% dos recursos para 
instalações de consumidores de baixa renda. 
Criar novas linhas de financiamento para os 
projetos de GD, tais como BNDES e CEF.        

Os investimentos para GD são elevados 
para o consumidor. A existência de mais 
recursos de financiamento é essencial 
para estimular este mercado.  


