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Brasília, 17 de maio de 2021
Ao CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
SEPN 508, Bloco A, Ed. Confea Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho
Brasília-DF - CEP: 70740-541
A/c Engenheiro Joel Krüger
PRESIDENTE
Att. Engenheiro Afonso Lins Jr.
COORDENADOR DO COLÉGIO DE PRESIDENTES

Assunto: Convite para Apoio ao PL 5829/2019,
da Democratização da Geração Distribuída de
Energia - GD.
As associações abaixo assinadas convidam o CONFEA, por meio desta carta, a apoiar
o PL5829/2019, sob relatoria do Deputado Lafayette Andrada, com previsão de votação na
Câmara dos Deputados nesta semana (do dia 17 de maio de 2021).
O CONFEA, conselho tradicional, respeitado e quase centenário, tem o objetivo de zelar
pela defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável do País e promover condições
para o exercício, a fiscalização e o aperfeiçoamento das atividades profissionais de
engenharia. O órgão tem feito o excelente e árduo trabalho de fiscalizar,
profissionalizar e promover a segurança de aproximadamente 500 mil projetos de
geração distribuída já conectados desde 2012 no Brasil. 100% desses projetos têm
anotação de responsabilidade técnica (ART) emitida pelo CREA do respectivo estado. A
ART é documento indispensável para liberação da conexão nas distribuidoras,
consequência de importante regra a ser mantida pela agência reguladora.
Com a aprovação do PL, a expectativa é que os 5,7 GW de potência instalada atual
tornem-se 24,5 GW em 2030, segundo o PDE 2030 da EPE. Caso o PL não seja
aprovado, se prevê a imposição de cobrança da ordem de 62% do valor da energia
compensada (proposta que ficou conhecida como “taxar o sol”), segundo cálculos da
própria agência reguladora, o que deverá inviabilizar a adoção da GD no Brasil. Da mesma
forma, um “pedágio” de 62% inviabilizaria praticamente qualquer atividade econômica em
qualquer país do mundo. A Califórnia, por exemplo, após a GD ter atingido 5% de sua
matriz elétrica, estabeleceu um custo de conexão equivalente a 10% do valor da energia
compensada. Com 5x menos inserção de GD do que na Califórnia, o Brasil poderá
inviabilizar o sistema, ao impor um custo mais de 6x maior do que o adotado por lá.
O PL prevê a remuneração da TUSD fio B (custos de distribuição de eletricidade) das
distribuidoras e concessionárias. Para geradores maiores, está também prevista a
remuneração pelo uso do sistema de transmissão e o pagamento de encargos setoriais.
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Pelas regras atuais, concessionárias não são remuneradas diretamente pelo “uso do fio” e o
PL remove essa distorção. O período de transição será de 8 anos.
O Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), criado pela Resolução
Normativa nº 482/2012 (REN 482), permite aos consumidores gerar a sua própria
energia elétrica a partir de fontes renováveis, com a compensação de créditos
equivalentes em sua conta de luz. Essa possibilidade é cada vez mais relevante aos
consumidores de todos os segmentos, que encontram na geração distribuída uma
alternativa eficaz, eficiente e sustentável para reduzir os gastos com energia elétrica.
Mais do que isso, o crescimento desta solução se converte em benefícios para toda a
sociedade. Pela ótica socioeconômica, a geração distribuída gera milhares de novos
empregos e renda aos brasileiros: de 2012 a 2020, foram mais de 140 mil novos postos
de trabalho criados. A economia trazida pela geração distribuída aos consumidores e os
empregos e renda por ela proporcionados criam um ciclo virtuoso de desenvolvimento:
ao reinjetar dinheiro na economia e estimular o consumo, a arrecadação tributária foi de
R$5,9 bilhões neste mesmo período. Em investimentos, foram trazidos ao Brasil muito mais
de R$23,1 bilhões até 2020 para a geração distribuída, com projeção de atrair mais de
R$16,7 bilhões somente em 2021.
Pela ótica elétrica, a geração próxima ao consumo reduz perdas técnicas, alivia a
operação do sistema em períodos de alta demanda, ajuda a economizar água nos
reservatórios das hidrelétricas, reduz a utilização das termelétricas (mais caras e
poluentes), posterga investimentos em redes de distribuição e transmissão, reduz custos de
manutenção e posterga novos custos. Pela ótica ambiental, amplia a geração limpa e
renovável de eletricidade e reduz o uso de fontes fósseis, mais caras e emissoras de
poluentes e de gases de efeito estufa.
De acordo com o Ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, o Brasil passa pela
maior crise hídrica desde 1931. A GD é a forma mais rápida para implantação de
projetos de geração que permita a recomposição do nível dos reservatórios das
hidrelétricas, a um custo muito menor que a geração termelétrica, e com elevado
ganho ambiental, diminuindo a necessidade de bandeira vermelha em todo o país,
reduzindo os custos com eletricidade em 50 bilhões de reais até 2035, segundo entidades
do setor. Mesmo quem não tem GD, será beneficiado!
No dia 24 de dezembro de 2020, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), órgão
máximo da política energética do Brasil, composto por 10 ministérios publicou a Resolução
nº 15, trazendo cinco diretrizes fundamentais para a construção de políticas públicas
voltadas à Microgeração e Minigeração Distribuída no País:
·
·
·
·
·

Acesso não discriminatório às redes de distribuição;
Segurança jurídica e regulatória;
Alocação justa dos custos de uso da rede e encargos considerando os
benefícios da GD;
Transparência e previsibilidade com agenda e prazos para revisão das regras;
Gradualidade na transição com passos intermediários para o aprimoramento
das regras.
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O substitutivo do Dep. Lafayette de Andrada ao PL 5829/2019, de autoria do Dep. Silas
Câmara, foi construído durante esses últimos 12 meses, de acordo com os preceitos
do CNPE e em conjunto com as associações setoriais das fontes renováveis,
participação da ANEEL e demais entidades do setor elétrico.
É verdade que, sob a ótica e expectativas do setor, ainda é cedo para que tenhamos
qualquer alteração nas regras do Sistema de Compensação. Contudo, entendemos também
que o texto proposto pelo Deputado Lafayette apresenta uma solução viável, capaz de
assegurar a continuidade do crescimento do setor - e, por consequência, de todos os
benefícios que ele traz à sociedade - e de dar a segurança jurídica tão necessária aos
empreendedores.
Por interesses próprios e com objetivo de manter privilégios, as concessionárias
tentam distorcer os números ao não considerar benefícios da geração distribuída, na
tentativa de manter seus clientes 100% cativos, presos à única opção que tinham
antes da GD: comprar toda energia consumida das próprias concessionárias.
O PL, antes de tudo, promove a democratização do uso da energia solar, eólica, de
mini-hidrelétricas, biogás e cogeração no Brasil. Pelas regras em vigor, somente os
consumidores com alto poder aquisitivo têm possibilidade de ter energia renovável em sua
residência ou empresa. Este substitutivo corrige esta distorção gravíssima, abrindo a
energia solar para um mercado consumidor de mais de 70 milhões de residências no
Brasil.
Por isso, e também por entendermos que o texto poderá ser aprimorado ainda mais por
meio das emendas parlamentares, convidamos o CONFEA a apoiar o PL.
Para contribuir com o desenvolvimento da geração distribuída a partir de fontes
renováveis, as organizações abaixo assinadas apoiam o substitutivo do Dep.
Lafayette de Andrada ao PL 5829/2019 e assinam este Convite, em 17 de maio de
2021.
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