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O Instituto para o Desenvolvimento de Energias
Alternativas na América Latina (Instituto IDEAL) e a
Câmara de Comércio Brasil-Alemanha do Rio de
Janeiro (AHK-RJ) reuniram esforços para aprimorar a
terceira edição do estudo anual sobre o mercado
brasileiro de geração distribuída fotovoltaica (FV).
O levantamento, respondido por mais de 300
empresas brasileiras, apresenta o desenvolvimento do
mercado e identiﬁca os desaﬁos no processo de
conexão à rede de micro e minigeradores FV, no
âmbito da REN 482/2012 da ANEEL.
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