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DESTAQUES DA SEMANA

Proposta da Aneel para revisão de 
regras da GD surpreende o mercado 

Mesmo com a sinalização da Aneel e do 
governo de que haveria mudanças nos 
subsídios concedidos aos consumidores com 
sistemas de micro e minigeração distribuída, 
as mudanças propostas pela agência 
reguladora na última terça-feira (15) pegaram 
de surpresa o mercado de GD. Lideranças do 
segmento e especialistas calculam que 
haverá prejuízos e falam na inviabilidade de 
novos empreendimentos solar fotovoltaicos, 
enquanto as distribuidoras consideram que 
houve um avanço no texto que entrará nesta 
quinta-feira (17) em uma nova etapa do 
processo de discussão pública. 

A Aneel apresentou esta semana uma 
proposta diferente da que foi discutida em 
audiência pública no primeiro semestre do 
ano para a revisão do sistema de 
compensação de energia estabelecido na 
Resolução 482. Ela prevê a manutenção das 
regras atuais até dezembro de 2030 para 
sistemas de geração existentes ou com 
solicitação de acesso feita até a aprovação 
da norma, tanto para a geração local quando 
para a geração remota. 

 

 Fonte: Canal Energia (16/10/2019) 

 Notícia completa em: http://bit.ly/35NAtkE 

 

 

 

 

Leilão de Energia A-6 contrata 1.155 
MWmédios de 91 usinas 

O Leilão de Energia A-6/2019 terminou nesta 
sexta-feira, 18 de outubro, com a contratação 
de 1.155 MWmédios ao preço médio de R$ 
176,09/MWh, movimentando pouco mais de 
R$ 44 bilhões. Foram viabilizados 91 
empreendimentos de fontes hidrelétricas, 
solar, eólica e térmica, adicionando 2.979 
MW de nova capacidade instalada, com 
expectativa de investimento de R$ 11,1 
bilhões. O deságio médio ficou em 33,73%. 

As distribuidoras compradoras foram Boa 
Vista Energia, Ceal, Celpa, Celpe, Cemar, 
Cemig, Cepisa, Coelba e Light. As usinas 
vencedoras precisam iniciar a entrega de 
energia em 1º de janeiro de 2025. O certame 
foi realizado na Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE), em São Paulo, e 
teve duração de 4 horas. 

Venderam energia 11 usinas solares, 27 
hidrelétricas, 44 eólicas e nove térmicas, 
sendo três a gás natural.  Os investimentos 
estimados serão de R$ 2,14 bilhões para as 
fotovoltaicas, R$ 1,7 bilhão para as hídricas, 
R$ 4,48 bilhões para as eólicas e R$ 2,8 
bilhões para as térmicas. A maioria dos 
projetos está localizada nas regiões 
Nordeste, Sul e Sudeste. As hidrelétricas 
vencedoras são São Roque (141,9 MW) e 
Tibagi Montante (36 MW). 

Fonte: Canal Energia (18/10/2019) 

Notícia completa em: http://bit.ly/2VVsSfs 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

 

DESPACHO Nº 2.766, DE 8 DE OUTUBRO 
DE 2019 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - 
ANEEL, no uso de suas atribuições 
regimentais, tendo em vista a deliberação da 
Diretoria e o que consta do processo nº 
48500.001756/2019-80, decide por conhecer 
do pedido de impugnação interposto pela 
Associação Brasileira de Energia Eólica - 
ABEEólica ao Edital do Leilão de Geração nº 
4/2019-ANEEL, e, no mérito, negar-lhe 
provimento. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-2.766-
de-8-de-outubro-de-2019-222298738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA MME Nº 389, DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2019  

 Art. 1º Estabelecer, nos termos desta 
Portaria, as Diretrizes para a realização dos 
Leilões de Compra de Energia Elétrica 
Proveniente de Empreendimentos de 
Geração Existente, denominados:  

I - Leilão de Energia Existente "A-4", de 2020; 
e 

II - Leilão de Energia Existente "A-5", de 
2020.  

Art. 2º A Agência Nacional de Energia 
Elétrica - Aneel deverá promover, direta ou 
indiretamente, os Leilões de que trata o art. 
1º de acordo com as Diretrizes definidas nas 
Portarias MME nº 514, de 2 de setembro de 
2011, nº 102, de 22 de março de 2016, nº 
444, de 25 de agosto de 2016, nº 481, de 26 
de novembro de 2018, na presente Portaria e 
em outras que vierem a ser estabelecidas 
pelo Ministério de Minas e Energia.  

Parágrafo único. Os Leilões de que trata o 
caput deverão ser realizados 
sequencialmente em 31 de março de 2020. 

.(...).................................................................

...."  

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-389-de-
14-de-outubro-de-2019-222051936 
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REUNIÃO DE DIRETORIA DA ANEEL de 13/09/2019 

Temas Relevantes

 

9.Processo: 48500.001761/2018-10 

Assunto: Proposta de abertura de Consulta 
Pública (segunda fase da Audiência Pública 
nº 9/2019) com vistas a colher subsídios e 
informações adicionais para o 
aprimoramento da metodologia de cálculo e 
atualização da taxa regulatória de 
remuneração do capital dos segmentos de 
geração e transmissão de energia elétrica; e 
proposta de abertura de Consulta Pública 
com vistas a colher subsídios e informações 
adicionais para o aprimoramento da 
metodologia de cálculo e atualização da taxa 
regulatória de remuneração do capital do 
segmento de distribuição de energia elétrica. 

Área Responsável: Superintendência de 
Regulação Econômica e Estudos do 
Mercado – SRM. 

Diretor(a)-Relator(a): Rodrigo Limp 
Nascimento 

Decisão: A Diretoria, por unanimidade, 
decidiu instaurar Consulta Pública, nos 
termos da Lei nº 13.848/2019, no período de 
17 de outubro a 2 de dezembro de 2019 (47 
dias), com vistas à obtenção de subsídios 
para definição de metodologia de cálculo e 
atualização da taxa regulatória de 
remuneração do capital. 

 

 

 

 

 

 

 

10.Processo: 48500.004924/2010-51 

Assunto: Proposta de abertura de Consulta 
Pública (segunda fase da Audiência Pública 
nº 1/2019) com vistas a colher subsídios e 
informações adicionais para o 
aprimoramento da Resolução Normativa nº 
482/2012, referente às regras aplicáveis à 
micro e minigeração distribuída. 

Áreas Responsáveis: DIversas 

Diretor(a)-Relator(a): Rodrigo Limp 
Nascimento 

Decisão: A Diretoria, por unanimidade, 
decidiu instaurar a Consulta Pública n° 
25/2019 (segunda fase da Audiência Pública 
nº 1/2019), com período de contribuições de 
17 de outubro a 30 de novembro de 2019, 
com Audiência Pública em Brasília/DF no dia 
7 de novembro de 2019, com vistas a colher 
subsídios e informações adicionais 
referentes às regras aplicáveis à micro e 
minigeração distribuída para a elaboração da 
minuta de texto à Resolução Normativa n° 
482/2012 e à Seção 3.7 do Módulo 3 dos 
Procedimentos de Distribuição de Energia 
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - 
PRODIST. 
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AUDIÊNCIAS/CONSULTAS PÚBLICAS EM FOCO 

 

 

ANEEL 

 Consulta Pública 026/2019 

Obter subsídios para definição de 
metodologia de cálculo e atualização da taxa 
regulatória de remuneração do capital. 

 

Prazo de contribuições:02/12/2019 

 

 

 
 

 Consulta Pública 026/2019 

Obter subsídios e informações adicionais 
referentes às regras aplicáveis à micro e mini 
geração distribuída para a elaboração da 
minuta de texto à Resolução Normativa nº 
482/2012 e à seção 3.7 do Módulo 3 dos 
Procedimentos de Distribuição de Energia 
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 
(PRODIST). 
 
Prazo de contribuições:30/11/2019 

Audiência Pública Presencial: 07/11/2019 

Local: Brasília 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

MME 

 Consulta Pública 083/2019 

Coletar contribuições ao relatório de apoio ao 
Workshop Lastro e Energia, ocorrido no dia 
21/08/2019, no âmbito grupo de trabalho de 
Modernização do Setor Elétrico. 

Prazo de contribuições:25/09/2019 
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Thiago Abreu  

thiago.abreu@g2aconsultores.com.br 

Mariana Galhardo 

mariana.galhardo@g2aconsultores.com.br 

Camila Galhardo 

institucional@g2aconsultores.com.br 
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