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ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MOACIR RODRIGUES 

OFICIO N° 0080/2021 – GDMR/ALPB    

DEPUTADO MOACIR RODRIGUES                                                     

  Campina Grande, 10 de Abril de 2021 

 

Solicitamos aos Nobres que aprovem o presente abaixo-assinado, 

como forma de RECONHECIMENTO E APOIO a relevante pertinência do Projeto de 

Lei nº 5829/2019 apresentado pelo Deputado Silas Câmara à Câmara dos Deputados, que 

tem como objetivo principal proporcionar aos micro e minigeradores de energia incentivos 

para que possa resultar na continuidade do crescimento da geração distribuída de fontes 

renováveis de energia, garantindo destas, por consequência, geração de empregos, 

benefícios ambientais e o crescimento sustentável.  

A ANEEL criou em 2012 o Sistema de Compensação de Energia, 

que permite que os consumidores de energia possam produzir a própria energia em suas 

unidades consumidoras. O excedente de energia produzido pelas unidades consumidoras 

pode ser injetado nas redes de distribuição e compensado com o consumo nos horário em 

que não há produção de energia.  

Existem aproximadamente 500 mil unidades consumidoras que 

produzem a própria energia, sendo a maior parte instalada em residências, com uma 

capacidade instalada de cerca de 1,6 GW, o que representa aproximadamente 1% da nossa 

matriz. Embora o crescimento da geração distribuída tenha sido acentuado nos últimos 

anos, ainda há um grande espaço para que a geração distribuída cresça no País. Esse 

potencial de crescimento pode ser observado considerando o número total de consumidores 

no Brasil, 84 milhões, e o elevado potencial para geração solar no Brasil, superior aos 

países líderes mundiais em produção de energia solar fotovoltaica. 

Diante de tais informações, externamos nosso irrestrito apoio a esta 

matéria de grande pertinência no cenário nacional, devendo para tanto ser reconhecida sua 

importância, e solicitamos ao público em geral, o apoio ao referido Projeto com a assinatura 

do presente abaixo-assinado com o seguinte manifesto:. 
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Eu apoio o Projeto de Lei nº 5829/2019, que tramita na Câmara dos Deputados: 

- Moacir Rodrigues -  
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