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Panorama da GD solar no Brasil

Benefícios da GD

 Postergação de investimentos em expansão nos
sistemas de distribuição e transmissão

 Benefício ambiental: redução de consumo de
combustíveis fósseis

 Menor tempo de implantação

 Redução no carregamento das redes & perdas

 Melhoria do nível de tensão da rede no período de
carga pesada

 Serviços ancilares – geração de energia reativa;

 Diversificação da matriz energética

14842
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Números da GD solar

Quantidade de Usinas Nº consumidores que recebem créditos

RN 482

RN 687
Decreto 

8.221



GD | Participação das Usinas Fotovoltaicas
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Usinas
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Total
14.844

Fonte: ANEEL



Desafios

Ótica da distribuidora

Técnicos:

 Complexidade para operação e
manutenção da rede de baixa tensão –
fluxos bidirecionais

 Instabilidade da rede – intermitência
de geração

 Elevados investimentos na melhoria
dos mecanismos de proteção e
controle

Econômicos:

 Preocupação com as perdas econômicas relacionadas à expectativa de crescimento de
consumidores gerando a maior parte de seu consumo

 O aumento da participação da GD tem um efeito perverso pois leva a uma queda do
consumo de energia elétrica, que resulta em um aumento de tarifa, em função do rateio
maior dos custos para um mercado remanescente menor. A elevação da tarifa, por sua
vez, aumenta a atratividade da GD, e assim sucessivamente.

 Avalia-se a possibilidade de aplicação de tarifa binômia: o componente de uso da
distribuição (ressalvado encargos tarifários e perdas) não seria cobrado por unidade de
energia e sim pela potência.



Desafios

Ótica do investidor

 Isenção ICMS limitada à potência
instalada de 1 MW. Convênio 16/2015
Não aderiram: AM, AP, ES, PR, SC

 Impossibilidade de comercialização

 Insegurança quanto ao retorno:
mudanças na definição das tarifas
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