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RESUMO 

O objetivo dessa dissertação é apresentar o panorama da micro e da minigeração 

distribuídas de energia elétrica no Brasil em um momento em que a regulamentação 

está sendo novamente discutida e que será decisiva para o futuro: estimular ou 

desestimular a micro e minigeração distribuídas. Aborda-se, de forma resumida, 

quais são as fontes de geração de energia elétrica no Mundo e no Brasil. Em 

seguida, analisa-se o cenário de regulamentação estrangeira – americana, alemã e 

australiana – abordando-se a Política de Feed-In-Tariff. Após, analisa-se o cenário 

da regulamentação brasileira atual, abordando o funcionamento do Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica e o Net Metering para valoração da energia 

injetada na rede pelo micro e minigerador, para então serem abordadas as 

alternativas ora em discussão para a valoração desse excedente de energia elétrica. 

Em seguida, de forma resumida, são abordados os mercados de energia elétrica no 

Brasil. Ao final, é feita uma análise dos impactos econômicos e sociais decorrentes 

da micro e minigeração distribuídas, trazidas reflexões a respeito da necessidade de 

o Brasil estabelecer objetivos claros e precisos com relação à geração distribuída e 

usar a regulamentação como meio para fortalecer a presença das fontes renováveis 

na matriz energética do país. 

Palavras Chaves: microgeração, minigeração distribuída de energia, energia 

elétrica, fontes renováveis. 



ABSTRACT 

This paper aims to present the scenario regarding micro and mini distributed 

generation’ electricity in Brazil at a time when regulation is being rediscussed and 

which will be decisive for the future: to stimulate or discourage micro and mini 

distributed generation. It briefly discusses the sources of electricity generation in the 

world and in Brazil. Then, the foreign regulation scenario - American, German and 

Australian – and the Feed-In-Tariff Policy is analyzed. Afterwards, the current 

Brazilian regulatory scenario is analyzed, addressing the operation of the Electric 

Energy Compensation System and the Net Metering for valuing the energy injected 

into the network by the micro and mini-generator, and then addressing what are the 

alternatives under discussion for the valuation of electricity surplus. Then, in 

summary, the electric energy markets in Brazil are discussed. At the end, an analysis 

is made of the economic and social impacts resulting from the distributed micro and 

mini-generation, reflecting on the need for Brazil to establish clear and precise 

objectives in relation to distributed generation and to use regulation as a means to 

strengthen the presence of renewable sources in the country's energy matrix. 

Keywords: microgeneration, minigeneration, distributed electricity generation, 

electric energy, renewable sources. 
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11  --  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

Na realidade atual em que sustentabilidade, renovabilidade e eficiência 

energética não são mais apenas conceitos abstratos que podem nortear o 

desenvolvimento econômico e social, mas critérios que devem fundamentar a 

decisão de investimentos de recursos públicos e privados, considerando-se ainda a 

demanda crescente da população por alimentos e energia, a geração de energia a 

partir de fontes renováveis é essencial. 

O debate sobre a necessidade de diversificação de fontes para geração 

de energia tomou maior relevância durante a Conferência das Nações Unidas sobre 

o meio ambiente e desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro em 1992 (também 

conhecida como “ECO 92” ou “Cúpula da Terra”). Nesta ocasião, concordou que 

deveria haver a harmonização do desenvolvimento econômico-social e a 

preservação dos recursos naturais.  

Em 1997, a comunidade global reconheceu o papel relevante que a 

geração distribuída de energia por fontes renováveis poderia trazer para o planeta e, 

por meio do Protocolo de Quioto, foram firmadas metas para redução de emissão de 

gases de efeito estufa (“GEE”). 

No Brasil, a micro e minigeração distribuídas (“MMGD”) começou a 

receber mais atenção em meados de 2008, provocada pela COPEL, no Estado do 

Paraná, para a instalação de uma usina ligada à rede de baixa tensão, para geração 

de energia elétrica distribuída a partir de biogás, utilizando o biogás proveniente de 

dejetos orgânicos de animais criados em pequenas propriedades rurais.  

No período de 2010 a 2012, a ANEEL promoveu uma série de debates e 

estudos para identificar os obstáculos que pequenas centrais geradoras teriam aos 

sistemas de distribuição.  

O resultado desses estudos foi refletido na Resolução Normativa nº 

482/2012 que definiu a MMGD, criou normas por meio das quais deveria se dar o 

acesso deste tipo de geração aos sistemas de distribuição de energia elétrica, e 
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criou o Sistema de Compensação de Energia Elétrica e a possibilidade de 

autoconsumo remoto.  

A intenção com este trabalho é verificar em que medida o incentivo à 

MMGD de energia elétrica impactaria positiva ou negativamente os diversos atores: 

consumidores, geradores, distribuidores, assim como impactaria o país, seja no que 

diz respeito à tarifa de energia elétrica, seja quanto ao atingimento das metas de 

redução de GEE, produção agrícola, inclusão social e distribuição de renda.  

Neste contexto, busca-se repensar o papel que a distribuidora de energia 

elétrica desempenha hoje e qual ela deveria desempenhar no futuro: atuando, cada 

vez mais, como uma prestadora de serviço de “fio”, ou seja, provendo a 

infraestrutura necessária para a distribuição da energia elétrica gerada por 

autoprodutores, produtores independentes e micro e mini geradores do que 

necessariamente uma provedora de serviço público de fornecimento de energia 

elétrica. Assim, buscar-se-á identificar e abordar os conflitos ora existentes com 

relação à MMGD, dentre os quais (i) a concessão de descontos para geradores de 

energia elétrica incentivada a partir de fontes renováveis, o que serve de atrativo 

para muitos agentes investirem nesse setor, (ii) a obrigação de compra compulsória 

da energia pelas distribuidoras em razão das metas de contratação determinadas 

pelo Poder Público, questionando se faria sentido manter o desconto da tarifa se 

houvesse a migração ou o aumento relevante da MMGD.  

Igualmente, buscar-se-á investigar se a distribuidora conseguiria se 

remunerar o suficiente para manter a infraestrutura necessária à distribuição, se faria 

sentido obrigar a distribuidora a adquirir a energia excedente gerada por essas 

fontes ou, ainda, se haveria uma maior recorrência dos leilões de energia pelo 

Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits – MCSD. Para tanto, seria 

interessante verificar de que modo o papel da distribuidora de energia elétrica na 

qualidade de provedora do serviço de conexão - em vez de provedora do serviço de 

fornecimento de energia – poderia ser acomodada em um Contrato de Concessão 

firmado com o Poder Público e que prevê um prazo e remuneração mínimos à 

distribuidora, sem que se consume Fato do Príncipe e que dê ensejo à revisão 

contratual por onerosidade excessiva.  
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Por outro lado, será também interessante pesquisar sobre a característica 

de intermitência da MMGD, o que traz insegurança para o sistema elétrico e cria a 

necessidade de ter mecanismos paralelos que amenizem essa intermitência como, 

por exemplo, a armazenagem da energia gerada por fontes solar e eólica e a 

importância das baterias.  
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22  --  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é contribuir para o 

amadurecimento das questões envolvendo a MMGD de energia elétrica, fornecendo 

elementos sobre os quais a sociedade e o Poder Público possam debater na 

tentativa de construir a regulamentação que permita extrair o melhor resultado social 

e econômico. Para tanto, (i) será feita a análise da regulamentação estrangeira - 

Alemanha, Estados Unidos e Austrália - sobre geração distribuída, (ii) serão 

verificadas quais foram as metodologias adotadas por estes países para valoração 

da energia gerada a partir da MMGD, (iii) buscar-se-á entender de que modo foi 

estruturada a regulamentação brasileira vigente e quais são os debates em torno da 

revisão desta regulamentação, e (iv) será feita a análise de bibliografia 

disponibilizada por entidades especializadas no estudo de energia elétrica 

renovável.  

Dentre os objetivos específicos deste trabalho, estão: 

1) O cenário da regulamentação brasileira, características do Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica e impactos que possa trazer às 

distribuidoras em razão da adoção do Net Metering; 

2) As propostas em debate para revisão da regulamentação brasileira e 

as possibilidades de alteração da forma de precificação da energia 

excedente gerada por micro e minigeradores e injetada na rede de 

distribuição; 

3) Fontes de geração de energia elétrica distribuída, dando-se destaque à 

energia solar como a principal, quantidade de gases de efeito estufa 

que teriam sua emissão evitada com a expansão dessa fonte e o uso 

de baterias para armazenamento da energia gerada durante o dia; 

4) Tipos de Mercados de energia e forma de comercialização de energia 

elétrica entre agentes e consumidores integrantes do Sistema 

Interligado Nacional no Ambiente de Contratação Livre ou Regulada; 
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5) Comparação do modelo brasileiro com regulamentação adotada por 

outros países para a geração distribuída. 
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33  --  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho foi 

comparativa, por meio da análise de documentos e normas a respeito de geração 

distribuída de energia elétrica no Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Austrália para 

que se pudessem identificar semelhanças e diferenças nas diversas realidades 

nacionais, analisando as particularidades de cada país, as estratégias adotadas e 

comparando os resultados alcançados até o momento.  

Além disso, foram buscados dados históricos e projeções relacionadas à 

demanda e oferta de energia para que se pudesse compreender o funcionamento 

dos mercados em cada país, dando-se igual enfoque para os contextos sociais, 

econômicos e técnicos que pudessem impactar na (re)definição da matriz 

energética. 

A partir da análise dos referidos dados estrangeiros, foi feita uma 

comparação com a realidade brasileira para que se pudesse construir uma análise 

crítica com relação às posturas e decisões públicas e privadas e seus respectivos 

impactos nos aspectos econômicos e ambientais. 
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44  --  RREEVVIISSÃÃOO  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  

4.1. Fontes de geração de energia elétrica 

Segundo dados da International Energy Agency (IEA, 2019), a matriz 

elétrica mundial é composta preponderantemente por fontes não renováveis, tais 

como o petróleo e seus derivados, carvão e gás natural, como ilustra a Figura 1 – 

Matriz elétrica mundial em 2017: 

 

Figura 1  – Matriz elétrica mundial em 2017. Fonte: IEA, 2019. 

Já no Brasil, a matriz elétrica é baseada em fontes renováveis (IEA, 

2019), que representam 80% do total de energia gerada e são provenientes 

principalmente de fontes hidráulica, eólica, solar e biomassa, como ilustra a Figura 2 

– Matriz elétrica brasileira em 2017: 
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Figura 2 – Matriz elétrica do Brasil em 2017. Fonte: IEA, 2019. 

No que diz respeito à geração distribuída, a regulamentação brasileira 

atual dispõe que somente podem ser enquadrados em micro e minigeradores 

aqueles que, observados os limites de potência instalada, gerem energia elétrica a 

partir de fontes renováveis ou que utilizem cogeração qualificada.  

Isso significa que o legislador privilegiou a adoção de fontes limpas para 

compor a matriz elétrica do país, contribuindo para que a expansão da geração 

estivesse em linha com atividades de baixa emissão de GEE. 

4.2. Panorama da MMGD na Alemanha, Estados Unidos e Austrália 

4.2.1. O modelo Alemão 

Em linha com as Conferências Mundiais para o meio ambiente, com os 

objetivos fixados na Conferência de Paris de 2015 e reconhecendo que as 

mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global podem ser irreversíveis, a 

Alemanha foi um dos primeiros países a criar planos de ação de longo prazo com 

foco na redução das emissões de GEE.  
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O foco da Alemanha é tornar-se neutra na emissão de GEE até 2050, por 

meio da adoção de ações efetivas em todos os setores: energia elétrica, construção 

civil e transporte, indústria e negócios, agricultura e silvicultura. 

Alguns desses planos já estavam contemplados no projeto chamado 

“Energiewende”, iniciado na Alemanha na década de 1980, e na Lei das Energias 

Renováveis (“Erneuerbare Energien Gesetz EEG”) de 2000, que criou incentivos 

para adoção de fontes renováveis na geração de energia.  

Esses planos foram reforçados após os acidentes nucleares de Chernobyl 

em 1986, e de Fukushima, no Japão, em 2011 e, posteriormente, junto com as 

novas ações desenhadas a partir da Conferência de Paris, foram reunidos no Plano 

de Ação para o Clima 2050 (em tradução livre para a língua portuguesa de 

“Klimaschutzplan 2050”). 

De acordo com o Ministério Federal Alemão para o Meio Ambiente, 

Conservação Natural e Segurança Nuclear (“BMUB”, 2016), a reestruturação do 

setor de energia é essencial para o atingimento da meta e “a expansão adicional das 

energias renováveis e a eliminação gradual da eletricidade dos combustíveis fósseis 

reduzirão as emissões do setor de energia em 61 a 62% até 2030 em comparação a 

1990.” 

Para que essa reestruturação pudesse ocorrer, foi iniciado o processo de 

desverticalização do setor elétrico com a separação dos segmentos de geração e de 

transmissão e distribuição, planejada a desativação das usinas nucleares até 2022, 

e criados incentivos à utilização de fontes renováveis de energia, dentre os quais, o 

financiamento de tetos com sistemas fotovoltaicos.  

Para valoração da energia gerada a partir de fonte distribuída, a 

Alemanha adotou a Política de “Feed-in-Tariff” (“FIT”), que visa (i) garantir o acesso 

à rede pelos geradores distribuídos de energia, (ii) assegurar o pagamento de um 

preço fixo pela energia ativa, e (iii) garantir esse recebimento por um período de 

tempo que pode variar entre 15 e 25 anos, dependendo da época da instalação e da 

potência da planta geradora. 
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Para cálculo da tarifa, leva-se em consideração diversos fatores, entre os 

quais os investimentos realizados para a construção e instalação dos equipamentos 

de geração, as condições de financiamento, os custos operacionais para a 

manutenção, a disponibilidade de luz solar, o tempo de vida útil e a depreciação dos 

equipamentos.  

Conforme o Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE (2020) o 

preço da tarifa depende do tamanho do sistema, sendo que para microgeradores 

(estes considerados os que geram energia a partir de placas fotovoltaicas instaladas 

nos telhados de suas residências), girava em torno de € 0,987/kWh, garantida para 

os próximos 20 anos. Para geradores com capacidade instalada entre 750 kW até 

10 MW, a tarifa é definida por contrato de licenciamento fixado pela Agência Federal 

de Redes, e tem tido valor médio de € 0,433/ kWh desde 2018. 

Uma das questões que a Alemanha vem recentemente enfrentando com 

relação à MMGD está justamente relacionada às tarifas aplicáveis, já que com o 

aumento do número de geradores, há ocasiões do dia em que o volume de energia 

gerada ultrapassa o volume consumido, o que daria ensejo à aplicação de tarifas 

negativas. 

No entanto, dado que os primeiros geradores foram resultado da Lei das 

Energias Renováveis de 2000, estes deixarão, agora em 2020, de fazer jus ao 

recebimento da feed-in-tariff para os seus respectivos sistemas e talvez seja o 

momento de revisitar a regulamentação para olhar possíveis alternativas para a 

remuneração da energia. 

No que diz respeito à característica de intermitência da geração 

distribuída por fontes solar e eólica, a experiência alemã deve servir de referência ao 

esclarecer que “previsões meteorológicas nacionais confiáveis permitem prever com 

precisão o volume de geração de energia solar e como esta é descentralizada, as 

mudanças regionais na cobertura de nuvens não levam a sérias flutuações na 

produção de energia fotovoltaica na Alemanha como um todo” (Fraunhofer, 2020, 

em tradução livre para a língua portuguesa). 
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Mesmo com a característica intermitente, em 2018, a geração distribuída 

de energia por fonte solar evitou a emissão de cerca de 28,4 milhões de toneladas 

de GEE (Fraunhofer, 2020). Em 2019, 46% do total da energia elétrica gerada na 

Alemanha foram provenientes de fontes renováveis e o montante de GEE evitados 

foram muito superiores aos do ano anterior. 

No que se refere aos impactos que a geração distribuída por fonte solar 

possa vir a trazer para as redes de distribuição e transmissão, os estudos 

conduzidos pelas autoridades alemãs indicam que o acúmulo de geradores em 

regiões pouco povoadas requer algum reforço na rede de distribuição e nas 

estações transformadoras, mas que se os geradores estiverem instalados 

uniformemente ao longo do sistema, impactos na rede não seriam significativos. Da 

mesma forma, quando são notados gargalos no sistema, geralmente estes não 

estão associados à injeção de energia ativa por geradores distribuídos, mas por 

questões técnicas anteriores. 

Não obstante, na Alemanha predomina o pensamento de que a mudança 

da matriz energética para contemplar fontes renováveis é imperiosa para o país em 

prol de um ambiente mais sustentável e, desse modo, todos os consumidores 

devem igualmente arcar com os custos envolvidos nessa alteração. Por isso, para 

cobrir os custos potencialmente envolvidos para adaptação das redes e sistemas em 

razão do aumento gradativo de MMGD, os consumidores de energia pagam uma 

contribuição obrigatória para a revolução energética, “uma resolução necessária e 

acordada”, como se infere do trecho traduzido livremente para a língua portuguesa, 

constante do relatório “Recent Facts about Photovoltaics in Germany” (Fraunhofer, 

2020). 

4.2.2. O modelo Americano 

Os Estados Unidos têm mais de 12 milhões de geradores distribuídos de 

energia elétrica que, em 2018, foram responsáveis por cerca de 30 GW a partir de 

fonte solar. Isso representa cerca de 2% do total de energia gerada no país (Federal 

Energy Regulatory Commission – FERC, 2018). 
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De acordo com dados divulgados pela United States Environmental 

Protection Agency (“EPA”, 2020) e Department of Energy (2007), a participação da 

geração distribuída tem crescido em razão de uma série de fatores, dentre os quais, 

(i) o custo da tecnologia tem ficado cada vez mais acessível a consumidores 

residenciais e pequenos comércios, (ii) diversos Estados e governos locais têm 

implementado políticas para estimular a geração de energia a partir de fontes 

renováveis, (iii) como alternativa para suprir a demanda de eletricidade em períodos 

de picos de consumo, (iv) para diminuir a vulnerabilidade do sistema elétrico em 

caso de ataques terroristas ou outras catástrofes como tempestades e furacões, e 

(v) para aumentar a resiliência de setores de telecomunicações, produtos químicos, 

agricultura e alimentos e instalações governamentais, conforme definido no Plano 

Nacional de Proteção à Infraestrutura definido pelo Departamento de Segurança.  

Conforme ilustra a Figura 3 – Capacidade Instalada de GD, nota-se que 

praticamente 40% dos geradores distribuídos estão instalados no Estado da 

Califórnia (Energy Information Administration – “EIA”, 2020), seguido dos Estados de 

Massachusetts, Nova Jersey, Arizona e Nova Iorque. 
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Figura 3 – Capacidade Instalada de Geração Distribuída por Estado Americano. Fonte: 

Adaptado de EIA, 2020. 

Um aspecto interessante da regulamentação californiana diz respeito ao 

enquadramento como gerador distribuído, que pode incluir todos os tipos de 

tecnologia e perfis de consumo e geração diferenciados, passando pela 

armazenagem, veículos elétricos e instalações de carregamento, variando desde um 

“prosumer”1, que gera energia elétrica por meio de placas fotovoltaicas instaladas 

nos telhados de suas residências, a grandes geradores por fontes renováveis (como 

eólica e biogás a partir de resíduos de lixos urbanos), aproximando-se do conceito 

de recursos energéticos distribuídos dado por IRENA (2019). 

O volume de energia gerado na Califórnia por geradores distribuídos é 

muito maior do que a capacidade de consumo. Como forma de amenizar os 

impactos que o excedente possa causar ao sistema elétrico, muitas vezes os 

Estados de Arizona e Nevada são remunerados pela Califórnia para desligarem 

seus próprios sistemas de geração e receberem o volume excedente californiano 

para o suprimento da demanda de energia elétrica destes Estados. 

Mas se a Califórnia já tem excedente de energia, por que então continua 

crescendo o número de geradores distribuídos? Isso é resultado da regulamentação 

adotada para o segmento e do conflito existente entre as diversas autoridades, como 

esclarece o artigo “California invested heavily in solar power. Now there's so much 

that other states are sometimes paid to take it”, publicado pelo Los Angeles Times 

(2017), ao mencionar que há “fortes conflitos entre os principais agentes de energia 

do Estado sobre a melhor maneira de transformar essas novas fontes de eletricidade 

em um sistema ainda dominado pela energia gerada por combustíveis fósseis”. Se 

por um lado, o Poder Legislativo Estadual determinou metade da eletricidade seja 

proveniente de fontes renováveis até 2030, as Agências Reguladoras Estaduais (e 

                                            

1 Prosumer é o termo utilizado para se referir ao consumidor que também é micro ou 

minigerador de energia elétrica 



26 

que agem de forma independente do Legislativo) continuaram a aprovar projetos de 

expansão de geração centralizada a partir de combustíveis fósseis. 

Somado a isso, no período de 2010 a 2016, houve uma drástica redução 

do custo de fabricação de painéis solares e um aumento significativo de eficiência na 

conversão da luz solar em eletricidade, o que tornou essa tecnologia mais atrativa, 

acessível e contribuiu para o “boom” dos prosumers (LA Times, 2017). 

Por ser o Estado com maior volume de geração distribuída, a Califórnia 

tem desempenhado papel relevante em estudos envolvendo a injeção de energia 

ativa nos sistemas.  

Conforme estudos conduzidos pelo California Independent System 

Operator – CAISO (2013), um sistema com forte presença de geração distribuída por 

fonte solar poderá sofrer uma maior variação na curva diária de carga, pois é notada 

uma queda acentuada desta por volta da metade do dia, quando a incidência de luz 

solar é maior, seguida de um aumento igualmente acentuado no final do dia para o 

atendimento da demanda de energia no período em que não há geração. 

E os distúrbios tendem a aumentar na medida em que cresce o número 

de geradores distribuídos no Estado, já que estes não têm conhecimento do impacto 

que a energia injetada pode causar ao sistema de distribuição, tais como variação 

de tensão e frequência, e não há ferramentas disponíveis que permitam às 

distribuidoras e transmissoras preverem antecipadamente qual o volume de energia 

que será injetada em cada dia (CAISO, 2017). 

Para evitar distúrbios no sistema, seria preciso implementar uma série de 

medidas que visem assegurar a estabilidade e confiabilidade da rede, dentre elas: 

criar ferramentas que permitam prever precisamente o volume de energia ativa 

injetada pelos geradores distribuídos, garantir que essas informações precisas 

estejam disponíveis em tempo real aos distribuidores e transmissores, e aprimorar 

os fluxos de comunicação e coordenação entre todos os agentes. 
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Embora a Califórnia lidere o ranking dos Estados com maior geração 

distribuída a partir de fonte solar, paradoxalmente, em 2017, não só os californianos 

tinham a tarifa de energia mais cara de todo o país, como também pagaram para os 

Estados de Arizona e Nevada para consumirem o excedente gerado em momentos 

de pico (CAISO, 2017; Los Angeles Times, 2017). 

No que diz respeito à valoração da energia ativa, em outubro de 2019, 39 

Estados Americanos, o Distrito de Columbia (“D.C”) e os territórios de Ilhas Virgens 

Americanas, Porto Rico, Samoa Americana e Guam adotavam a Política de Net 

Metering (DSIRE, 2019). Destes, 5 Estados - Connecticut, Carolina do Sul, Idaho, 

New Hampshire e Utah - estavam conduzindo estudos para aferir o efetivo custo-

benefício da adoção do Net Metering e realizando cálculos para estabelecer uma 

tarifa mais assertiva para a energia ativa, eliminando o subsídio cruzado inicialmente 

criado com a política até então em vigor. Estes Estados não são os que concentram 

maior número de geradores distribuídos, mas devem estar se antecipando aos 

efeitos prejudiciais à modicidade tarifária em estados que avançaram com Net 

Metering. 

4.2.3. O modelo Australiano 

Na Austrália, o sistema elétrico é composto por duas redes: uma gerida 

pela National Electricity Market (“NEM”), que conecta os Estados localizados ao leste 

e sul do território, e responsável pelo fornecimento de energia a cerca de 80% da 

população; a segunda gerida pelo Wholesale Electricity Market (“WEM”) por meio do 

South West Interconnected System (“SWIS”), que conecta as porções Norte e Oeste 

do país e atende os demais 20% da população. Estes sistemas não são conectados 

entre si e, por serem regidos por entidades diferentes, seguem regulamentações 

diferentes. 

Além disso, os Estados Australianos têm autonomia para implementar 

regulamentações sobre energia elétrica, o que multiplica o número de iniciativas no 

segmento, mas pode também trazer certa contradição entre a regulamentação local 

e a federal. 



28 

A matriz elétrica é baseada em fontes não renováveis, principalmente 

carvão e gás natural. Apenas 19% da energia elétrica consumida no país são 

geradas a partir de fontes renováveis como solar e eólica (Department of Industry, 

Science, Energy and Resources, 2019), como mostrado na Figura 4 – Matriz Elétrica 

Australiana.  
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Figura 4 – Matriz Elétrica Australiana. Fonte: Adaptado de Department of Industry, 

Science, Energy and Resources, 2019. 

Todavia, a Austrália tem investido fortemente na alteração do perfil da sua 

matriz energética e incentivado a geração distribuída de energia elétrica.  

Em 2001, foi estabelecida a Meta Obrigatória de Energia Renovável 

(tradução livre para a língua portuguesa de Mandatory Renewable Energy Target) 

que tinha o objetivo de estimular a geração por fontes renováveis para que atingisse 

o volume equivalente a 2% do total consumido no país.  

Em 2008, em reunião de Conselho dos Governos Australianos (“COAG”), 

por meio do National Principles for Feed-in-Tariff Schemes, foram aprovados os 

princípios que deveriam nortear os Estados Australianos ao fixar tarifas para a 

energia gerada por fonte distribuída, a saber: 
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1) Os microgeradores a partir de fontes renováveis teriam o direito de 

exportar energia para a rede elétrica e exigir que as distribuidoras 

pagassem por essa energia não menos do que o preço que elas 

praticam na área geográfica em que atuam, levando em consideração 

a hora do dia em que a energia é exportada; 

2) Qualquer decisão regional que criasse o direito de os microgeradores 

receberem um prêmio ou um subsídio pela energia deveria (i) ser 

transitória e claramente definida, (ii) ser baseada em estudos 

criteriosos para definição dos objetivos a serem atingidos com a 

criação do referido prêmio e custos relacionados a ele, (iii) privilegiar a 

utilização de fundos públicos ou taxas específicas, em vez de ser 

subsidiado pelas distribuidoras ou varejistas de energia; e (iv) não 

impor encargos desproporcionais a outros consumidores que não 

sejam microgeradores; 

3) O Conselho Ministerial de Energia (“MCE”) seria o responsável por 

implementar a regulamentação voltada aos microgeradores, em linha 

com os objetivos da legislação nacional, de forma a assegurar que: a) 

os termos e condições aplicáveis aos microgeradores por fonte solar 

sejam equânimes aos dos consumidores em geral; b) os acordos de 

conexão à rede de distribuição para microgeradores devem ser 

padronizados e simplificados, reconhecendo o desequilíbrio de força de 

mercado existente entre eles e as distribuidoras; e c) as tarifas 

aplicáveis em razão do consumo de energia elétrica por 

microgeradores não seriam diferente das tarifas aplicáveis aos demais 

consumidores, mas que tenham perfil de consumo semelhantes;  

4) A política de Feed-in-Tariff deveria ser consistente com os acordos 

firmados pelo COAG anteriormente e: a) não criar empecilhos para a 

concorrência no mercado varejista de energia elétrica; b) em relação às 

jurisdições que integram o NEM, não interferir na regulação das tarifas 

de distribuição, na forma de operação do mercado, nem tampouco 

duplicar os arranjos regulatórios já criados por meio da Lei Nacional de 
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Eletricidade; c) estar sujeita à supervisão regulatória independente e 

fundamentada em princípios claros; e d) ser coerente com a 

implementação de outras políticas intergovernamentais relativas à 

energia, à concorrência ou mudança climática. 

Posteriormente, em 2009, a meta para geração de energia por fontes 

renováveis foi ampliada para 20% e deu ensejo ao Renewable Energy Target, que 

visava o desenvolvimento de dois mercados: um para a geração de energia 

renovável em grande escala (ou Large-scale Renewable Energy Target – “LRET”) 

para que fosse possível atingir a marca de 33 GW adicionais até 2020, por meio da 

criação e venda de certificados chamados Certificados de Geração em Grande 

Escala (“LGCs”), e outro incentivando a MMGD (ou Small-scale Renewable Energy 

Scheme – “SRES”), por meio da instalação de painéis solares domésticos e 

sistemas solares de água quente. 

Ano após ano, a Austrália incentivou fortemente a adoção de fontes 

renováveis para geração de energia e, como resultado, em 31 de janeiro de 2020, 

havia mais de 3,53 milhões de micro e minigeradores distribuídos nas porções Leste 

e Central a partir de fonte solar (NEM, 2020). 

Na área do SWIS, em março de 2019, havia mais de 1.000 MW de 

potência instalada, capazes de suprir mais de 45% por cento de toda a demanda 

nos horários fora de pico. Estima-se que essa capacidade mais que dobre até 2028 

para atingir aproximadamente 2.400 MW. Atualmente, uma em cada quatro casas 

tem microgeração instalada (AEMO, 2019). 

De acordo com o AEMO (2019), ocorreram episódios recentes de 

perturbação do sistema elétrico operado pela NEM que estavam diretamente 

relacionados ao volume de energia elétrica injetada na rede por geradores 

distribuídos. E o receio diante do crescimento da microgeração é que esses 

episódios sejam cada vez mais frequentes, especialmente na parte operada pelo 

WEN, já que o sistema é isolado e não conta com uma estrutura paralela de reserva 

ou serviços ancilares de regiões vizinhas, capazes de suportar os serviços básicos 

de geração, transmissão e distribuição. 

http://www.cleanenergyregulator.gov.au/RET/Pages/About%20the%20Renewable%20Energy%20Target/How%20the%20scheme%20works/Large-scale-Renewable-Energy-Target.aspx
http://www.cleanenergyregulator.gov.au/RET/Pages/About%20the%20Renewable%20Energy%20Target/How%20the%20scheme%20works/Small-scale-Renewable-Energy-Scheme.aspx
http://www.cleanenergyregulator.gov.au/RET/Pages/About%20the%20Renewable%20Energy%20Target/How%20the%20scheme%20works/Small-scale-Renewable-Energy-Scheme.aspx
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Visando evitar novos distúrbios no NEM e evitar o colapso do SWIS com 

a projeção de crescimento da geração distribuída especialmente nesta região, a 

AEMO entende que ações urgentes e efetivas devem ser adotadas dentro de um ou 

dois anos para assegurar a estabilidade e segurança do sistema, tais como 

instalação de controles de força e frequência, alternativas para o armazenamento de 

energia, adoção de inversores atualizados e alteração da regulamentação. 

4.3. Cenário da regulamentação brasileira para a MMGD 

Como comentado no capítulo de Introdução deste trabalho, a MMGD 

começou a receber mais atenção no Brasil em meados de 2008 por iniciativa da 

COPEL, que tinha a intenção de iniciar um projeto-piloto de MMGD em baixa tensão 

no Estado do Paraná, utilizando o biogás para produção de energia elétrica a partir 

de dejetos orgânicos de animais criados em pequenas propriedades rurais.  

Por isso, solicitou autorização à Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL para instalar esse projeto-piloto e adquirir a energia excedente que fosse 

produzida em tais propriedades rurais. Por não existir regulamentação que regrasse 

a MMGD, em julho de 2008, por meio da Resolução Autorizativa nº 1.482/2008, a 

ANEEL forneceu uma autorização específica à COPEL e viabilizou a instalação do 

projeto. 

Reconhecendo que a MMGD já era uma realidade mundial e que 

precisava ser regulamentada no Brasil, o Ministério de Minas e Energia constituiu 

um Grupo de Trabalho para discutir a geração distribuída de energia. Os estudos 

promovidos por esse Grupo duraram de novembro de 2008 a agosto de 2010, mas 

se ativeram à geração por fonte solar. 

Em 2010, a ANEEL incluiu na sua agenda de proposições regulatórias a 

identificação e diminuição dos obstáculos para o acesso de pequenas centrais 

geradoras aos sistemas de distribuição.  

Essa agenda estendeu-se por 2011 e 2012, quanto então a ANEEL 

publicou a Resolução Normativa nº 482/2012 que definiu a MMGD, criou normas por 
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meio das quais se daria o acesso deste tipo de geração aos sistemas de distribuição 

de energia elétrica, e criou o Sistema de Compensação de Energia Elétrica e a 

possibilidade de autoconsumo remoto.  

Assim, para que possamos estudar os impactos econômicos e sociais 

desse tipo de geração, é preciso, antes, entender as definições trazidas pela norma:  

“I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração 

qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de 

energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 

de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 

24.11.2015.) 

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que 

utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou 

fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por 

meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN 

ANEEL 786, de 17.10.2017) 

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a 

energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou 

minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à 

distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de 

energia elétrica ativa; 

VIII – autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras 

de titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, 

ou Pessoa Física que possua unidade consumidora com microgeração ou 

minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras, 

dentro da mesma área de concessão ou permissão, nas quais a 

energia excedente será compensada” (negritos não existentes no texto 

original) 

Vê-se que a potência instalada, que dita o volume de energia que é capaz 

de ser gerada naquela instalação, é o que diferenciará um micro de um minigerador 

distribuído, sendo até 75 kW para microgerador, e entre 75 kW e 5MW para 
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minigerador, os quais também devem observar (i) a cogeração qualificada traduzida 

em racionalidade energética (melhor aproveitamento e menor consumo de fontes de 

energia) para que possam participar das políticas públicas que incentivem a 

cogeração, ou (ii) geração a partir de fontes renováveis, tais como biomassa, 

pequenas centrais hidrelétricas, eólica e solar. 

Oportuno ressaltar que a MMGD tratada pela Resolução nº 482/2012 não 

é a mesma geração distribuída prevista na Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 

1995 e Decreto Federal nº 5.163, de 30 de julho de 2004. Durante os estudos para a 

produção dessa dissertação, foi possível notar que muitas fontes confundem os 

conceitos da Resolução com o da Lei e Decreto Federais e acabam, 

equivocadamente, atribuindo a um o tratamento regulatório do outro e vice-versa. 

Assim, apenas para perfeita clareza e delimitação do tema desta dissertação, traz-se 

o conceito de geração distribuída dado pelo artigo 8º da Lei, com redação original 

vigente em 2004, à época da publicação do Decreto, e seu respectivo artigo 14: 

 “Art. 8º. O aproveitamento de potenciais hidráulicos, iguais ou inferiores a 

1.000 kW, e a implantação de usinas termelétricas de potência igual ou 

inferior a 5.000 kW, estão dispensadas de concessão, permissão ou 

autorização, devendo apenas ser comunicados ao poder concedente.”  

 

“Art. 14.  Para os fins deste Decreto, considera-se geração distribuída a 

produção de energia elétrica proveniente de empreendimentos de agentes 

concessionários, permissionários ou autorizados, incluindo aqueles tratados 

pelo art. 8º da Lei nº 9.074, de 1995, conectados diretamente no sistema 

elétrico de distribuição do comprador, exceto aquela proveniente de 

empreendimento: 

I - hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW; e 

II - termelétrico, inclusive de cogeração, com eficiência energética inferior a 

setenta e cinco por cento, conforme regulação da ANEEL, a ser 

estabelecida até dezembro de 2004.” 

Voltando à análise da Resolução nº 482/2012, por meio do Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica, a energia excedente produzida pelo mini e 

microgeradores pode ser injetada na rede da distribuidora (“energia ativa”) e 

utilizada para abater o respectivo valor de energia elétrica que porventura tiver sido 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9074cons.htm#art8
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consumida, considerando-se, para tanto, de acordo com a regulamentação atual, o 

mesmo valor da tarifa da energia adotada pela distribuidora para a cobrança da 

energia fornecida para seus consumidores de baixa tensão, assegurando-se à 

distribuidora o recebimento do valor relativo ao custo de disponibilidade2 da rede e 

equivalente, em Reais, a 30 kWh (monofásico), 50 kWh (bifásico) ou 100 kWh 

(trifásico). Esse modelo de valoração da energia ativa é conhecido 

internacionalmente como “Net Metering” (MIT, 2016). 

Segundo a ANEEL (2019), “a proposta do Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica seguiu a linha da simplicidade e da adequação à realidade 

brasileira, em que o consumidor cativo não pode comercializar energia e os custos 

para instalação de micro e minigeração distribuídas eram elevados”. 

Embora essa Resolução tenha sofrido alterações em 2015 e 2017, foram 

mantidos os principais objetivos da norma, quais eram, incentivar a MMGD de 

energia e reduzir as barreiras para a conexão aos sistemas de distribuição pois, 

segundo a ANEEL (2015), isso também proporcionaria benefícios à sociedade 

traduzidos no “adiamento de investimentos em expansão dos sistemas de 

transmissão e distribuição, o baixo impacto ambiental, a redução no carregamento 

das redes, a minimização das perdas e a diversificação da matriz energética”. 

Adicionalmente, considerando que na MMGD, a energia elétrica é gerada 

muito próxima ao local de consumo, isso contribui para a redução das perdas 

técnicas comumente aferidas nos sistemas, o que se reverte, obviamente, na 

melhoria da qualidade e segurança da energia consumida e na redução de custos 

com serviços ancilares (GESEL, 2018). 

                                            
2 O custo de disponibilidade será devido sempre, ainda que não haja consumo nenhum 

de energia elétrica em um determinado mês, a unidade consumidora deverá pagar à distribuidora 

local um valor preestabelecido pelo simples fato de que toda a estrutura do sistema de distribuição 

(fios, postes, iluminação pública, etc) está à disposição do consumidor para atendê-lo caso ele 

necessite. 
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Para elucidar o que a regulamentação dispõe e tão somente visando a 

compreensão de como esse Sistema de Compensação funciona na prática, 

considere uma determinada unidade consumidora (uma casa, por exemplo) que 

possui um sistema de geração de energia elétrica a partir de placas fotovoltaicas 

capaz de gerar em média 1.000 kWh/mês e que o consumo dessa unidade é de 300 

kWh/mês por mês. Esse cenário hipotético permite verificar que a unidade 

consumidora terá gerado energia suficiente para suprir sua demanda e um 

excedente de 700 kWh/mês de energia ativa (ou seja, aquela injetada na rede da 

distribuidora local) e remunerados pela mesma tarifa de energia que essa unidade 

pagaria caso tivesse sido consumido os tais 300 kWh/mês supridos pela 

distribuidora.  

Apenas para fins didáticos, se essa unidade consumidora estivesse 

instalada na capital do Estado de São Paulo, em termos financeiros, ela deveria 

remunerar a Enel Brasil3, distribuidora local, pelo custo de disponibilidade da rede e 

equivalente, em Reais, a 30 kWh (monofásico), 50 kWh (bifásico) ou 100 kWh 

(trifásico), ou seja, a R$ 17,64 no sistema monofásico, R$ 29,49 no sistema bifásico 

ou R$ 58,98 no sistema trifásico. Em contrapartida, receberia o equivalente a 700 

kWh pela energia ativa, ou R$ 412,96, de crédito para serem compensados ou 

abatidos nas próximas faturas de energia elétrica em até 60 meses. 

Matematicamente, poder-se-ia representar a equação da seguinte forma: 

Crédito = (energia ativa – custo de disponibilidade) x tarifa de energia aplicável à distribuidora 

Para este exemplo, os cálculos foram elaborados de acordo com as 

tarifas de energia elétrica homologadas pela ANEEL para a Enel Brasil conforme 

Resolução Homologatória nº 2.568 de 03 de julho de 2019, vigentes em janeiro de 

2020, já incluso o ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Para 

tanto, desconsiderou-se o valor da energia consumida e da energia ativa por posto 

tarifário, existência de bandeiras e de eventuais créditos porventura gerados ou 

constituídos anteriormente. 

                                            
3 www.enel.com.br 
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A partir de dados disponibilizados pela ANEEL (2020), em fevereiro de 

2020, havia 209.787 mini e microgeradores situados em áreas de 104 distribuidoras 

de energia elétrica, com potência instalada aproximada de 2,6 GW e que 

viabilizavam a obtenção de desconto na conta de energia, por meio do Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica, a 276.015 unidades consumidoras. A evolução 

da quantidade de MMGD instalada ao longo dos anos está refletida na Figura 5: 

 

Figura 5 – Evolução da quantidade de MMGD instalada em 2020. Fonte: Adaptado de ANEEL, 2020 

A análise detida desses dados nos permite aferir que (i) há mais unidades 

consumidoras sendo beneficiadas pelo mecanismo de autoconsumo remoto do que 

efetivamente o número de mini e microgeradores, e (ii) há um número significativo 

de consumidores que apenas remuneram a distribuidora local por meio do custo de 

disponibilidade. 

É possível igualmente aferir que em quantidade de micro e minigeradores, 

os Estado de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul são os que concentram 

a maior parcela, como ilustra a Figura 6 – MMGD por UF: 
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Figura 6 – MMGD por Unidade da Federação em 2020. Fonte: Adaptado de ANEEL, 2020. 

No que diz respeito à fonte, verifica-se que a solar fotovoltaica responde 

por 90% das centrais de MMGD instaladas, ao passo que embora as demais fontes - 

hidráulica, eólica e térmica - tenham um potencial bastante relevante para geração 

de energia, representavam menos de 10%, conforme se verifica na Figura 7 - 

Unidades Consumidoras com MMGD instaladas. 

Fontes de MMGD Qt.
Unidades que 

recebem créditos

Potência instalada 

(kW)
%

Centrais hidrelétricas 103 8.475 97.736 5,8%

Eólica 63 107 10.408 0,6%

Solar 209.406 262.868 2.437.602 90,4%

Térmica 219 4.570 68.466 3,1%

Total 209.791 276.020 2.614.213 100%  

Figura 7 – Unidades Consumidoras com MMGD instaladas. Fonte: ANEEL, 2020 

São diversos os fatores que privilegiam a instalação de sistemas de 

geração a partir de fonte solar, dentre eles (i) o barateamento dos painéis 

fotovoltaicos ao longo das duas últimas décadas, (ii) a criação de linhas de 

financiamento exclusivas a pessoas físicas e jurídicas interessadas na instalação de 

sistemas de geração distribuída e, obviamente, (iii) a alta incidência de luz solar no 

país em praticamente todas as regiões, e (iv) concessão de benefício fiscal de ICMS 
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pelos Estados de São Paulo e Minas Gerais para a geração de energia elétrica por 

fonte solar em até, respectivamente, 1MW e 5MW de potência instalada. 

A respeito do item (iii), relevante notar que o Brasil possui alta incidência 

de luz solar, conforme se infere do estudo retratado no Atlas Brasileiro de Energia 

Solar (2006), ao afirmar que “os valores de irradiação solar global incidente em 

qualquer região do território brasileiro (1500-2500 kWh/m2) são superiores aos da 

maioria dos países da União Europeia, como Alemanha (900-1250 kWh/m2), França 

(900-1650kWh/m2) e Espanha (1200-1850 kWh/m2)”. Esse dado nos permite aferir 

que o potencial de geração por fonte solar é pouco explorado no Brasil, 

principalmente se confrontarmos os dados nacionais com os alemães, que estão em 

uma localidade do globo terrestre em que a incidência de luz chega a ser quase a 

metada da recebida no território brasileiro, mas têm maior capacidade instalada para 

geração de nergia elétrica a partir de fonte solar. 

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2019), se 

mantido o atual cenário regulatório, um aumento significativo em MMGD é esperado 

até 2029, podendo atingir aproximadamente 32 GW instalados nas diversas regiões 

do país. De outro modo, se houver alteração da regulamentação para um cenário 

mais restritivo, espera-se que haja em torno de 11 GW instalados de potência, como 

refletido na Figura 8 – Projeção da Capacidade Instalada da MMGD até 2029, mas 

que ainda assim representariam somente 2,3% da carga total nacional em 2029. 
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Figura 8 – Projeção da Capacidade Instalada da MMGD até 2029. Fonte: Adaptado de EPE, 2019. 

Esse grande gap - de 21 GW - existente entre o montante de potência 

instalada em um ou outro cenário é surpreendente e acirra ainda mais a discussão 

existente entre técnicos, Governo, sociedade, geradores e distribuidores de energia 

elétrica sobre qual seria a alteração regulatória adequada à MMGD, que permita seu 

crescimento sustentável e que seja capaz de contribuir para a expansão das fontes 

renováveis de geração dentro dos critérios de adequação e firmeza de recursos, 

estes entendidos como “investimentos em ativos físicos com natureza e em volume 

suficiente para garantir que os produtos e serviços que o sistema elétrico 

necessitará para operar de forma confiável” (EPE, 2019).  

No que diz respeito à disponibilidade da energia ativa fornecida por mini e 

micro geradores, há incerteza do volume que será efetivamente colocado à 

disposição das distribuidoras, pois estará sempre atrelado ao volume que a unidade 

consumidora foi capaz de gerar versus ao que ela consumiu. Além disso, trata-se do 

momento do dia em que ocorreu a geração e o consumo de energia e essa talvez 

seja a maior crítica das distribuidoras com relação à geração distribuída.  
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Em estudo realizado pela UNICAMP (2018), confirmou-se que a 

característica de intermitência da energia injetada na rede da distribuidora gera 

distorções no perfil de tensão de atendimento (geralmente, ocorrem sobretensões) e 

necessidade de adequações técnicas consistentes, tais como: (i) controle de 

inversores dos geradores, (ii) compensadores dinâmicos de potência reativa, (iii) 

substituição de transformadores de carga e potência, (iv) instalação de condutores 

capazes de aguentar essas oscilações, (v) redistribuição de trechos de redes, e (vi) 

remanejamento de cargas em determinados trechos. E todas essas soluções 

técnicas demandam investimentos em ativos que, em teoria, não seriam necessários 

se mantido o padrão de fornecimento de energia elétrica a partir de geração 

centralizada. 

Todavia, à época das primeiras discussões para criação da 

regulamentação sobre MMGD em 2010, já era possível prever que o aumento 

gradativo desse tipo de geração ensejaria, mais cedo ou mais tarde, a adaptação da 

rede de distribuição existente ou implementação de uma rede inteligente (“Smart 

Grid”), conforme se infere do seguinte trecho constante da Nota Técnica ANEEL nº 

0004/2011-SRD/ANEEL 

“As contribuições não apontaram limitações tecnológicas dos geradores e 

equipamentos associados, mas sim das redes de distribuição, que não 

foram dimensionadas para ter fluxo bidirecional de energia e haveria 

necessidade de adequações nos esquemas de proteção, medição, assim 

como nas normas das empresas e regulamentos da ANEEL. Além disso, as 

distribuidoras ressaltaram que será difícil planejar e operar a rede com a 

presença forte de geração distribuída, uma vez que os programas 

computacionais do Cepel, que são normalmente utilizados para os estudos 

de planejamento (ANAREDE, ANAFAZ, ANATEM e HARMZ), não 

contemplam modelos de fontes alternativas e não permitem estudos com 

geração monofásica, e os impactos na rede de distribuição ainda não são 

bem conhecidos no Brasil. 

(...) 

Conforme contribuição apresentada, o tema geração distribuída está 

relacionado à implantação de uma rede inteligente (Smart Grid), a 
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substituição dos medidores eletromecânicos por eletrônicos chamados de 

inteligentes (Smart Meters), com as funcionalidades de medição em quatro 

quadrantes (fluxo bidirecional de energia) e comunicação com o centro de 

operação, dentre outras.” (grifos do Autor) 

Oportuno notar que, na ocasião, nem as próprias distribuidoras souberam 

estimar quais seriam os investimentos envolvidos na implementação de novas 

tecnologias na rede para mitigar os supostos efeitos negativos que a injeção de 

energia traria ao sistema. 

Uma das formas para amenizar tais oscilações e, assim, adiar os 

investimentos em soluções técnicas, seria a utilização de baterias para armazenar a 

energia gerada a partir de fonte distribuída durante os horários de carga mais baixa 

para depois utilizá-la nos horários de pico da demanda. 

No entanto, há críticas com relação à adoção das baterias como solução. 

Uma delas diz respeito à própria sustentabilidade, já que para a produção de 

baterias é preciso extrair recursos minerais da natureza, como o lítio, e a atividade 

de mineração é altamente poluente. Logo, não faria sentido investir na geração 

distribuída de energia por fontes renováveis, principalmente solar, e usar recursos 

não renováveis para calibrar as tensões das redes. Outra crítica é com relação ao 

preço das baterias, que continua bastante elevado e inviabilizaria o investimento. 

Quanto ao modo de valoração da energia ativa e remuneração das 

distribuidoras, segundo estudos conduzidos pela ANEEL (2019) e GESEL (2018), 

caso mantida a regulamentação vigente, estar-se-ia contribuindo para a manutenção 

do cenário injusto para a sociedade e criação de condições que podem levar ao 

declínio do sistema de distribuição. 

De acordo com a Resolução Normativa ANEEL nº 666, de 23 de junho de 

2015, anualmente, as distribuidoras precisam contratar o Montante do Uso do 

Sistema de Transmissão (“MUST”) para cada ponto de conexão com a rede de 

transmissão, para os próximos 4 anos. 
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O MUST reflete os montantes máximos anuais de demanda de potência 

por ponto de conexão e horário de contratação (ponta e fora ponta) e como a 

definição dele ocorre antes do período efetivo, se o total de energia ativa 

proveniente de geração distribuída não for previsível para as distribuidoras, a 

contratação do MUST se torna incerta e pode ensejar a aplicação de penalidades às 

distribuidoras. 

Embora o custo associado à contratação do MUST seja repassado pela 

distribuidora aos consumidores atendidos, a contratação ineficiente também gerará 

impactos, seja com relação às tais penalidades, seja no que se refere ao aumento 

da tarifa de energia que, por sua vez, poderá gerar maior número de consumidores 

inadimplentes ou, de outra forma, que venham a investir em geração distribuída 

justamente na tentativa de fugir das altas tarifas cobradas pelas próprias 

distribuidoras. 

Somado a isso, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica permite 

que a energia ativa seja valorada por Net Metering, o que acaba não remunerando a 

distribuidora pela atividade a que se destina (fornecer energia), já que receberá do 

micro e minigerador apenas o valor equivalente ao custo de disponibilidade da rede. 

Logo, não agregará positivamente seu resultado financeiro. A distribuidora, neste 

caso, estará servindo como prestadora de um serviço sem obter a contrapartida 

suficiente para gerar valor aos seus acionistas. 

Outro viés da adoção da metodologia de Net Metering para valoração da 

energia ativa é a criação de um subsídio cruzado, na medida em que se altera o 

denominador para cálculo da revisão tarifária. Isso porque durante o processo de 

revisão tarifária da distribuidora, o valor relativo aos custos fixos de manutenção da 

rede é dividido por um volume menor de energia elétrica, já que parte do volume 

inicialmente contratado pela distribuidora não foi fornecido, pois seria destinado a 

unidades consumidoras com mini e microgeração, que têm a capacidade de atender 

parte de sua própria demanda. Com isso, se os custos fixos da distribuidora são 

divididos por um volume menor de energia, o resultado inevitavelmente será um 

aumento do preço da tarifa de energia elétrica que, por consequência, traduzirá um 

encarecimento da conta de energia para aqueles consumidores que não instalaram 
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sistemas de geração distribuída, como elucida o infográfico produzido pela ANEEL 

na ocasião da Consulta Pública nº 25/2019 e reproduzido na Figura 9 – Como é a 

conta de luz: 

 
COMO É A CONTA DE LUZ 

DE QUEM TEM  

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

DE QUEM NÃO TEM  

GRAÇÃO DISTRIBUÍDA 

$ Rede de Transporte 

de energia 

$ Encargos e Perdas 

$ Compra de energia 

$ Rede de Transporte de 

energia 

$ Encargos e Perdas 

$ Rede de Transporte de 

energia 

$ Encargos e Perdas 

$ Compra de energia 

 

Figura 9 - Como é a conta de luz. Fonte: Adaptado de ANEEL, 2019. 

Segundo GESEL (2018), “como resultado de tarifas mais elevadas, há um 

maior estímulo à adoção de sistemas de geração distribuída, o que pode resultar em 

tarifas crescentes”. A esse fenômeno é dado o nome de “Death Spiral” (MIT, 2016) 

ou “Espiral da Morte”, em tradução livre para a língua portuguesa. 

Na medida em que as unidades consumidoras tornam-se micro e 

minigeradoras, deixam de depender do volume de energia elétrica fornecido pelas 

distribuidoras, já que são capazes de gerar o suficiente para seu auto suprimento e 

isso afeta o montante de energia que as próprias distribuidoras necessitam contratar 

por meio dos Leilões ou Pregões de Energia para prover o serviço de distribuição e 

fornecimento de energia aos consumidores do mercado cativo, nos termos do artigo 

2º da Lei Federal nº 10.848 de 15 de março de 2004. 

Nesse aspecto, deve-se considerar que as distribuidoras são obrigadas a 

contratar, por meio dos Leilões, o volume de energia indispensável para atendimento 

à integralidade da demanda na sua área de atuação. Assim, se houver cada vez 

mais entrantes na geração distribuída e autossuficientes em matéria de geração e 
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consumo de energia, as distribuidoras poderão ter contratado volume de energia 

além do que seria necessário, o que poderá dar ensejo a uma maior recorrência dos 

Leilões pelo Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits – MCSD, por meio 

dos quais há possibilidade de realocação de sobras e déficits de montantes de 

energia contratados no Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”). 

4.3.1. Propostas para revisão da regulamentação brasileira 

Com o intuito de aprimorar as normas estabelecidas por meio da 

Resolução Normativa nº 482/2012, em 2018 e 2019, a ANEEL realizou uma série de 

rodadas para discussão, análise e propositura de nova regulamentação sobre 

geração distribuída. 

De acordo com a ANEEL (2018), a intenção seria discutir cinco 

alternativas possíveis para valoração da energia ativa injetada na rede por geração 

distribuída e respectivos impactos possivelmente sofridos pelo micro ou minigerador 

e pelas distribuidoras a partir da adoção de cada alternativa, conforme Figura 10 – 

Alternativas para cobrança de energia gerada por MMGD. 
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Figura 10 – Alternativas para cobrança de energia gerada por MMGD. Fonte: Adaptado 

de ANEEL, 2018 e ÚNICA, 2019. 

Para entendimento da composição da tarifa, são adotadas as definições 

contidas no Procedimento de Regulação Tarifária, Módulo 7: Estrutura Tarifária das 

Concessionárias de Distribuição, Submódulo 7.1: Procedimentos Gerais, sendo que:  

(i) TUSD fio A é composta por custos decorrentes do uso de ativos do 

sistema de transmissão da Rede Básica, Rede Básica de Fronteira, uso dos 

sistemas de distribuição de outras distribuidoras e conexão às instalações de 

transmissão ou distribuição; 

(ii) TUSD fio B é composta pelos custos de uso dos ativos da própria 

distribuidora; 

(iii) TUSD Encargos é composta pelos custos relativos à Reserva Global 

de Reversão, à Pesquisa e Desenvolvimento em Eficiência Energética, à Taxa de 

Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica, ao funcionamento do Operador 

Nacional do Sistema Elétrico – ONS, à Conta de Consumo de Combustíveis, à 

Conta de Desenvolvimento Energético e ao Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA; e  

(iv) TUSD Perdas diz respeito aos custos com perdas técnicas e não 

técnicas do sistema da distribuidora e da Rede Básica. 

Para a elaboração do Relatório de Análise de Impacto Regulatório nº 

0004/2018-SRD/SCG/SMA/ANEEL, a ANEEL avaliou todos os impactos que os 

cenários acima ilustrados trariam para a geração distribuída, considerando-se a 

possibilidade de compensação para o mesmo local da geração e para o 

autoconsumo remoto, ante a existência do Sistema de Compensação de Energia 

Elétrica. 

Nesta análise, a ANEEL concluiu que em caso de compensação total dos 

créditos decorrentes da geração de energia no mesmo local, haveria possibilidade 

de manutenção do cenário atualmente adotado até meados de 2025, quando então 
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se estima que haverá a consolidação da MMGD, com a instalação de 3,365 GW em 

todo país. Para o órgão regulador, esse seria o marco que imporia a necessidade de 

alteração do critério de remuneração da geração distribuída que deveria, então, 

passar a pagar o equivalente à TUSD Fio B (Cenário 1). 

Em uma outra análise, se mantida a regulamentação atual até 2035, 

estima-se que seriam instaladas 17 GW de potência, expressando uma redução de 

cerca de 60 milhões de toneladas de dióxido de carbono e geração de cerca de 430 

mil empregos (ANEEL, 2019).  

Em contrapartida, de acordo com as simulações desenvolvidas pela 

ANEEL (2018) tendo como base somente o ano 2018, o Sistema de Compensação 

teria gerado um custo de R$ 329,77 para cada MWh de energia gerada por meio de 

MMGD e totalizado cerca de R$ 205 milhões que foram repassados para os demais 

agentes e consumidores. E esse custo poderia atingir cerca de R$ 55 bilhões se 

mantida a regulamentação atual até 2035.  

Assim, para mitigar a oneração que o autoconsumo remoto traz ao 

sistema de distribuição, seria preciso alterar para o Cenário 3 já a partir de 2020, 

quando então o micro e minigeradores passariam a pagar o equivalente às parcelas 

de TUSD A, TUSD B e TUSD Encargos. 

Durante as rodadas para discussão, análise e propositura de nova 

regulamentação sobre geração distribuída, a ANEEL recebeu mais de 360 

contribuições de diversos agentes, dentre os quais consumidores, distribuidoras, 

micro e minigeradores, e teve, assim, que lidar com interesses muitas vezes 

contraditórios. 

Em resumo, as principais discussões desenvolveram-se sobre como 

equalizar a necessidade de revisão da metodologia para valoração da energia 

elétrica proveniente de geração distribuída, visando a eliminação do subsídio 

cruzado e menor impacto às tarifas de energia, ao mesmo tempo em que se deve 

valorizar a iniciativa dos que já apostaram na geração distribuída como um 

mecanismo seguro e eficiente para a remuneração do investimento. 
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Concluído o ciclo de audiências e consultas públicas, seminários e 

debates, a ANEEL publicou a Nota Técnica nº 78/2019 -

SRD/SGT/SEM/SRG/SCG/SMA/ANEEL, por meio da qual expôs que dadas as 

contribuições recebidas ao longo de todo o período de revisão da regulamentação e 

considerados os aspectos econômicos relacionados, fez-se necessária a criação de 

uma regra de transição para afastar a insegurança jurídica e regulatória para os 

micro e minigeradores. 

A regra de transição visa, da mesma forma, mitigar eventuais alegações 

de violação de ato jurídico perfeito ou desequilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos firmados pelo Poder Público com as distribuidoras, afastando a aplicação 

da teoria do Fato do Príncipe.  

Conforme leciona o ilustre Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello (2010), 

por Fato do Príncipe entende-se “agravo econômico resultante de medida tomada 

sob titulação diversa da contratual, isto é, no exercício de outra competência, cujo 

desempenho vem a ter repercussão direta na econômica contratual estabelecida na 

avença”. Neste caso específico de revisão das regras relacionadas à geração 

distribuída e como acima brevemente discorrido, a existência do Net Metering gera 

um subsídio cruzado entre os consumidores e, no limite, vir a criar o efeito de Death 

Spiral para as distribuidoras, onerando em demasia a operação. Assim, se não 

fossem criadas regras capazes de harmonizar os dois lados, a distribuidora poderia 

vir a alegar a ocorrência de onerosidade excessiva do contrato firmado com a 

Administração Pública e pedir sua revisão para recompor o cenário existente à 

época em que as regras relacionadas à geração distribuída ainda não estavam em 

vigor. 

Tendo em vista a criação dessa regra de transição, a alteração do 

Sistema de Compensação de Energia Elétrica passaria a prever os cenários 

resumidos na Figura 11 – Possíveis cenários para a MMGD, aplicando-se o Cenário 

5 após o atingimento do gatilho por distribuidora, ou seja, quando for atingida a 

potência adicional de 4,7GW acima da potência instalada à época da entrada em 

vigor da nova regulamentação, obtido de maneira proporcional ao mercado de 

http://jus.com.br/artigos/31962/equilibrio-economico-financeiro-dos-contratos-administrativos
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consumo de cada distribuidora com relação à baixa e à média tensão (grupo B e 

subgrupos A4 e A3): 

Data do protocolo do 
pedido de acesso ao 
sistema de distribuição 
por micro e minigerador 
distribuído 

Compensação local Compensação remota 

Antes da publicação da 
nova norma 

Até 
31/12/2030: 
mantidas as 
regras atuais 

Após 
31/12/2030: 
aplica-se o 
Cenário 5 

Até 
31/12/2030: 
mantidas as 
regras atuais 

Após 
31/12/2030: 
aplica-se o 
Cenário 5 

Depois da publicação da 
nova norma 

Aplica-se o Cenário 2 enquanto 
não atingida a potência instalada 
adicional de 4,7 GW. Após este 

gatilho, passa-se a aplicar o 
Cenário 5  

Aplica-se o Cenário 5 

Figura 11 – Possíveis cenários para a MMGD. Fonte: adaptado de ANEEL, 2019. 

Após a publicação da referida Nota Técnica, houve uma série de notícias 

veiculadas na imprensa argumentando que a ANEEL estava querendo impor uma 

“Taxa do Sol”, em referência à energia proveniente de geração distribuída a partir de 

fonte solar e, assim, desestimular esse tipo de geração. 

Em artigo intitulado “A quem interessa inviabilizar a geração distribuída?”, 

a ABSOLAR (2020) questionou a finalidade da alteração da regulamentação neste 

momento, dado que a realidade brasileira é bastante diferente dos demais países, 

tais como Estados Unidos e Alemanha, que já viram na geração distribuída uma 

alternativa para o suprimento da demanda crescente por energia limpa. No 

entendimento da ABSOLAR, as mudanças nas regras para a geração distribuída 

seriam prematuras, pois apenas 0,2% dos consumidores ligados à rede de 

distribuição são também geradores distribuídos. 

No que diz respeito aos critérios de sustentabilidade, de acordo com 

estudos conduzidos pela ABSOLAR (2019), se mantida a atual regulamentação para 

a MMGD e considerando os novos empreendimentos que poderão ser instalados a 

partir da fonte solar, o Brasil terá a capacidade de evitar a emissão de 76 milhões de 
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toneladas de gás carbônico na atmosfera até 2035, atuando em linha com as 

diretrizes da Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. 

Em contrapartida, houve uma série de posicionamentos contra a 

existência e manutenção do subsídio cruzado e sobre os temores das distribuidoras 

com a expansão da geração distribuída. Nesse sentido, a ABRADEE (2020) 

manifestou-se dizendo que “(...) não caberia uma política pública de interesse 

coletivo para dar subsídios ou isenções que, ao cabo, impactariam nas tarifas de 

energia elétrica dos demais consumidores”. 

Tendo em vista a grande relevância do assunto para a sociedade e a 

existência de posições tão pulverizadas entre os diversos atores – consumidores, 

distribuidoras, fabricantes de equipamentos e Poder Público - entre o final de 2019 e 

o início de 2020, havia 6 (seis) Projetos de Lei iniciados na Câmara dos Deputados 

para tratar de MMGD e tentar assegurar a manutenção de regras semelhantes às 

previstas pela Resolução nº 482/2012. Em março de 2020, até a conclusão dos 

estudos para a elaboração dessa dissertação, permanecia a dicotomia de opiniões e 

a incerteza de qual solução regulatória seria adotada pela ANEEL para regulamentar 

o tema. 

4.4. Mercados de Energia Elétrica no Brasil 

A comercialização de energia elétrica entre agentes (concessionários, 

permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica) e 

consumidores integrantes do Sistema Interligado Nacional (“SIN”) pode ocorrer por 

meio do Ambiente de Contratação Livre (ou simplesmente “ACL”) ou do Ambiente de 

Contratação Regulada (“ACR”), conforme dispõe o Decreto Federal nº 5.163, de 30 

de julho de 2004. 

Em decorrência disso, consumidores do mercado cativo (ou integrantes 

do ACR) são obrigados a adquirir energia elétrica provida da distribuidora local a um 

preço fixo, conforme tarifas homologadas pelo Poder Concedente, enquanto as 

distribuidoras precisam valer-se dos leilões de energia elétrica para garantirem a 
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contratação do volume total de energia no ACR suficiente ao atendimento dos 

consumidores da sua área geográfica de atuação, a saber: 

1) Leilão de Fontes Alternativas: criado para fomentar a participação de 

fontes renováveis na matriz energética brasileira; 

2) Leilão Estruturante: que visa a compra de energia elétrica proveniente 

de projetos de geração pré-determinados pelo Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) que tenham prioridade de licitação e 

implementação em razão de interesse público, como forma de 

assegurar a confiabilidade do sistema elétrico e a modicidade tarifária; 

3) Leilão de Energia Existente: cuja finalidade é a contratação de energia 

que possui um custo mais baixo, gerada por usinas já construídas ou 

em operação e cujos investimentos já foram amortizados 

4) Leilão de Energia Nova: visa atender ao aumento de carga das 

distribuidoras e tem por objeto a venda e contratação de energia de 

usinas que ainda serão construídas; 

5) Leilão de Ajuste: visa permitir que as distribuidoras ajustem a 

quantidade de energia elétrica necessária ao atendimento dos 

consumidores, reequilibrando os volumes de energia já adquiridos em 

leilões anteriores em comparação aos que serão necessários; 

Tais leilões são realizados pela Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica - CCEE, por delegação da ANEEL, e têm como objetivos principais (i) 

viabilizar a contratação da energia pelo menor preço possível, em atenção aos 

princípios de racionalidade e modicidade tarifária, e (ii) atrair investidores para o 

financiamento de obras de expansão da geração. 

No ACR, também poderá haver a contratação de energia elétrica por meio 

de Contratos Bilaterais Regulados (“CBR”), que são regulamentados pela ANEEL 

com base no Decreto Federal nº 5.163/2004, e dentre os quais há os celebrados 
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entre as distribuidoras e os consumidores com geração distribuída mediante prévia 

Chamada Pública.  

Esse tipo de contrato assegura que até 10% do volume total que precise 

ser contratado pelas distribuidoras seja proveniente de geração distribuída, nos 

termos da Lei Federal nº 9.074/1995 e Decreto Federal nº 5.163/2004. 

Logo, sob o aspecto dos Leilões de Energia, verifica-se que a 

regulamentação atual é deficitária em termos de oferta e contratação de energia 

ativa, proveniente de MMGD, de modo que esta permanecerá sendo única e 

exclusivamente cedida à distribuidora responsável pela área de atendimento dos 

micro e minigeradores, que não têm outra possibilidade para escoar a produção e 

valorar a energia excedente. 
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55  --  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Durante a realização de pesquisa de literatura, foram buscadas várias 

fontes de informações e legislação de diversos países, não só os abordados neste 

trabalho. Essa busca permitiu verificar que cada país tinha um objetivo claro e que 

justificava a adoção de determinadas posturas com relação à MMGD. 

Em grande parte, os países foram movidos pela necessidade de 

descarbonização de suas economias e redução das emissões de GEE, em 

cumprimento aos acordos e metas internacionalmente discutidos nas diversas 

conferências sobre o clima e que tiveram início com a Conferência das Nações 

Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro em 

1992 (também conhecida como “ECO 92” ou “Cúpula da Terra”).  

Para rememorar, na ECO 92 foi criada a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança Climática, um tratado ambiental internacional que visava 

estabilizar as concentrações de GEE e que marcou a primeira ocasião em que a 

comunidade internacional reconheceu que era indispensável harmonizar o 

desenvolvimento econômico e social com a preservação dos recursos naturais.  

Posteriormente, por meio do Protocolo de Quioto, firmado em 19974, 37 

países industrializados mais a os integrantes da Comunidade Europeia 

comprometeram-se a reduzir as emissões de GEE em 5% no período entre 2008 a 

2012. Já na segunda fase do compromisso, essa meta de redução foi aumentada 

para 18% para ser atingida no período de 2013 a 2020 (MMA, 2020). Ambas as 

metas tinham como base o volume de emissões de 1990. 

Em 2015, quando da celebração do Acordo de Paris, reforçou-se a 

urgência na adoção das políticas discutidas quando da celebração do Protocolo de 

Quioto e fixou os objetivos a serem atingidos: frear o aquecimento global abaixo de 

                                            
4 O Protocolo de Quioto somente entrou em vigor em 2005, quando então se atingiu o 

número mínimo de países aderentes e responsáveis de pelo menos 55% (cinquenta e cinco por 

cento) do total de GEE emitidos em 1990. 
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2°C neste século e fazer esforços para limitar o aumento da temperatura em, no 

máximo, 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. 

Para tanto, os países signatários fixaram suas próprias metas “SMART”, 

ou seja, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais para serem 

cumpridas em termos de redução efetiva do nível de emissão de GEE. 

A Alemanha comprometeu-se a reduzir as emissões de GEE em 40% até 

2020, em comparação com os níveis de 1990. 

A Austrália em 26% em relação aos níveis de 2005 até 2030. 

Os Estados Unidos haviam fixado a meta de redução de 32% de suas 

emissões até 2030, tendo como base o ano de 2005, mas em novembro de 2019, 

notificaram formalmente a ONU sobre sua intenção de sair do Acordo de Paris, sob 

o argumento de que a redução prejudicaria a economia do país e representaria o 

fechamento de indústrias nacionais e postos de trabalho ligados a atividades de 

geração de energia a partir do carvão.  

Não obstante a matriz energética brasileira já ser majoritariamente 

composta por fontes renováveis em comparação com os países aqui analisados 

(Alemanha, Austrália e Estados Unidos), como ilustrado na Figura 12 - Participação 

de fontes renováveis na matriz elétrica, o Brasil comprometeu-se a reduzir suas 

emissões em 37% até 2025 e apresentou uma contribuição indicativa subsequente 

para redução em 43% até 2030, ambas as metas tendo como base as emissões de 

2005. 

http://www.dw.com/pt-br/alemanha-descumprir%C3%A1-metas-clim%C3%A1ticas-para-2020-diz-estudo/a-40452680
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Figura 12 – Participação de fontes renováveis na matriz elétrica. Fonte: IEA, 2020. 

Oportuno observar que enquanto nos demais países houve um 

movimento para a inserção da MMGD a partir de fonte solar, resíduos urbanos e 

outras fontes renováveis na matriz justamente para viabilizar a redução das 

emissões, no Brasil não ocorreu de forma semelhante. 

Em meados de 2010, quando houve as primeiras rodadas de discussão 

sobre MMGD no país, não se tinha a preocupação de que essas eram ferramentas 

fortes e importantes para colaborar com a redução de emissão de GEE. Na primeira 

Nota Técnica emitida pela ANEEL, limitou-se a dizer que esse tipo de geração já era 

uma tendência em diversos países, em especial, na Europa, Estados Unidos e 

Austrália. 

Assim, foram reunidos comentários e estudos com o intuito de identificar e 

reduzir eventuais barreiras porventura existentes para que microgeradores 

pudessem se conectar a rede de distribuição. O resultado foi refletido na Resolução 

Normativa ANEEL nº 482/2012, a qual já foi abordada no início deste trabalho. 

No que se refere à Política de Net Metering, ela foi considerada a mais 

adequada em vez da Política de Feed-in-Tariff para a realidade brasileira da época e 

mais fácil de ser entendida pelos prosumers, não só porque era necessária para o 
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desenvolvimento da MMGD, mas também porque poderia ser entendida como uma 

ação de eficiência energética, na medida em que “haveria redução de consumo e 

carregamento dos alimentadores em regiões com densidade alta de carga, com 

redução de perdas nestes casos” (ANEEL, 2010). Para elucidar as diferenças entre 

as Políticas de Net Metering e Feed-in-Tariff, a figura 13 resume as principais 

características de cada uma delas: 

 

Figura 13 - Quadro-resumo com as principais características das Políticas de Net 

Metering e Feed-in-Tariff. Fonte: Autor 

Sob o aspecto de modicidade tarifária, em todos os casos estudados, a 

existência de MMGD não refletiu em redução da tarifa de energia elétrica aos 

consumidores em geral, especialmente quando adotado o Net Metering, pois se 

constatou que os únicos beneficiados pelo Sistema de Compensação são os 

prosumers. 

Do ponto de vista das distribuidoras, concluiu-se que o sistema é capaz 

de receber alguma carga injetada pelos prosumers sem que haja distúrbios e que, 

em contrapartida, estes podem sim ocorrer na medida em que há maior quantidade 

de geradores distribuídos conectados a um mesmo segmento de rede. Todavia, há 

informações bastante qualificadas no material que serviu de base para esse estudo 

e que permitem afirmar que há tecnologia disponível para mitigar ou evitar os 
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potenciais impactos negativos que a injeção de energia ativa possa acarretar aos 

sistemas. 

Se analisados os impactos sociais trazidos pela geração distribuída por 

fontes renováveis, estes estão majoritariamente relacionados com a quantidade de 

GEE cuja emissão é evitada ano a ano, contribuindo para um meio ambiente mais 

saudável. 

Além disso, não se pode deixar de mencionar que a MMGD também 

permite o desenvolvimento e inclusão social de comunidades isoladas. A partir da 

geração de energia, é possível o abastecimento de sistemas de bombeamento de 

água, a refrigeração de alimentos, medicamentos e vacinas, a instalação de 

sistemas de comunicação e o desenvolvimento de outras tantas atividades que até 

então estavam inviabilizadas por falta de eletricidade. 

Nesse sentido, podem ser citados os exemplos bem-sucedidos da adoção 

de MMGD por fonte solar pela COELBA e CEMIG no contexto do Programa de 

Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica (“Luz para Todos”), que foi 

instituído por meio do Decreto Federal nº 4.873, de 11 de novembro de 2003 e 

visava a inclusão e desenvolvimento social de brasileiros que viviam nas zonas 

rurais e não tinham acesso à energia elétrica. 

Outro exemplo bem-sucedido é o extraído do cenário norte-americano, de 

acordo com o qual a MMGD tem se mostrado uma excelente ferramenta de 

assegurar o suprimento de energia elétrica quando a geração centralizada e ou as 

redes de distribuição são impactadas por algum fenômeno da natureza, como 

enchentes, tempestades e furacões. 

Finalmente, os principais pontos comparados entre a regulamentação 

brasileira com a americana, alemã e australiana, estão refletidos na Figura 14 – 

Panorama da MMGD dos países estudados: 
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Objetivos com a MMGD 

 
Aumentar a participação de fontes renováveis na matriz 

energética do país 
 

Não previstos na 
regulamentação 

% de Fontes Renováveis 
na matriz elétrica* 

 

    

Consumo total de Energia*  
(GWh x1.000) 

 

    

% MMGD no total de 
energia gerada no país 

 

    
 
Política aplicável à 
valoração dos excedentes 
de energia gerados pela 
MMGD 
 

 
Net Metering / Feed-in-

tariff 
Feed-in-tariff Feed-in-tariff Net Metering 

 
MMGD resultou em 
modicidade tarifária? 
 

Não, em nenhum dos países objeto desse estudo 

 
Smart Grid e novas 
tecnologias foram adotadas 
pelo sistema de 
distribuição? 
 

Não, mas há iniciativas na 
Califórnia e Havaí 

Sim Não Não 

 

Há iniciativas para revisão 
da regulamentação 
aplicável à MMGD? 

Sim, em alguns Estados: 

Connecticut, Carolina do 
Sul, Idaho, New 

Hampshire e Utah 

Sim Não Sim 

 
 

Figura 14 – Panorama da MMGD nos países estudados. Fontes: Adaptado de IEA, 2020; Federal 

Energy Regulatory Commission, 2018; Fraunhofer Institute, 2020; Department of Industry, Science, 

Energy and Resources, 2019; MME, 2019 e ANEEL, 2020 
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66  --  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

A MMGD é um fenômeno mundial e vem sendo amplamente difundida 

com vistas, precipuamente, à redução dos impactos ambientais causados pela 

emissão de GEE em razão da geração centralizada de energia a partir de fontes 

fósseis. 

O Brasil já tem uma matriz energética com menor dependência de 

combustíveis fósseis, mas há espaço para implementar medidas que assegurem 

ainda mais a participação de fontes renováveis e melhorias de eficiência energética, 

em linha com as metas apresentadas em 2016 por meio da Pretendida Contribuição 

Nacionalmente Determinada para consecução do objetivo da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre mudança do clima (“NDC do Brasil”) decorrente do Acordo 

de Paris. 

Com efeito, por meio da NDC do Brasil e com relação ao setor de energia, 

o país sinaliza que tem a intenção de (i) expandir o uso de fontes renováveis, além 

da energia hídrica, na matriz total de energia para uma participação de 28% a 33% 

até 2030; (ii) expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil para ao 

menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento da participação de eólica, biomassa e 

solar; e (iii) alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico até 2030. 

A expansão dos serviços elétricos coaduna-se com o previsto no Plano 

Decenal de Expansão de Energia 2029 (EPE, 2019), segundo o qual é projetado um 

aumento no consumo de eletricidade de 15% a mais que a economia no período. E 

considerando que a expectativa para crescimento do PIB é de 3% ao ano e para a 

eletricidade, de 3,8% ao ano, projeta-se um crescimento da ordem de 40% no 

consumo de energia elétrica em 2029, o que demandará a construção e operação 

de novas plantas de geração e sistemas de transmissão e distribuição. 

Neste cenário de crescimento, as atuais usinas centralizadas de geração 

de energia são insuficientes para atendimento à demanda e, em contrapartida, a 

MMGD a partir de fonte solar, resíduos urbanos e outras fontes renováveis, além de 

estarem em linha com os objetivos do país diante do Acordo de Paris, poderiam 
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contribuir para o incremento do volume de energia, assegurando o abastecimento da 

população. 

Além disso, o incentivo a esse tipo de geração também contribui para o 

desenvolvimento de tecnologias, fazendo com que se tornem mais acessíveis e que, 

por sua vez, podem estimular a instalação de MMGD por um número maior de 

consumidores. Esse ciclo se retroalimenta e, ao fazê-lo, gera efeitos positivos na 

criação de empregos no país e garante a inserção de recursos renováveis na 

geração de energia.  

A reflexão que se faz é como harmonizar a necessidade de ampliação 

das fontes renováveis, que têm a característica de intermitência na geração de 

energia, com a necessidade de ampliação da oferta de energia diante do 

crescimento econômico. Um aspecto positivo nessa reflexão é que diversos países 

já enfrentaram esse tema e o Brasil pode se basear nas melhores práticas 

internacionais para definir os próximos passos para MMGD. 

Nesse sentido, parece bastante apropriado o enfoque dado pela 

Alemanha às metas de diversificação da matriz energética por meio do incentivo de 

geração de energia elétrica a partir de recursos distribuídos, incluindo, mas não 

limitados à MMGD por fonte solar. O exemplo alemão é interessante e ilustra a 

clareza de propósitos e a coordenação de regulamentação apropriada para se atingir 

os objetivos. 

No Brasil, entretanto, como comentado anteriormente ao longo desse 

trabalho, em meados de 2010, ao serem discutidas as primeiras regulamentações 

brasileiras sobre o tema, não se levou em consideração quais eram efetivamente os 

objetivos do país no incentivo à instalação de pequenos geradores de energia. E, 

nesse momento em que se rediscute a regulamentação, tampouco se nota atenção 

das autoridades públicas com relação ao estabelecimento de objetivos claros e 

precisos.  

O cerne da discussão atual tem girado em torno da MMGD a partir de 

fonte solar e da existência do subsídio cruzado criado a partir do Net Metering e que 



60 

a camada da população com menor poder aquisitivo estaria sendo penalizada pelos 

investimentos realizados por um número determinado de prosumers, dando-se 

pouquíssima (ou, muitas vezes, quase nenhuma) à existência plural de fontes de 

geração e aos aspectos importantes de desenvolvimento econômico e social que a 

MMGD pode trazer.  

Se por um lado não é correto que haja um subsídio cruzado suportado 

pelos demais consumidores, também não parece correto adotar posturas restritivas 

à MMGD com base no fato isolado de que alguns prosumers estão tendo uma 

vantagem supostamente excessiva com o Sistema de Compensação de Energia 

Elétrica. Além disso, há outros subsídios que oneram a tarifa de energia no Brasil e 

que compõem a Conta de Desenvolvimento Energético e permitem a aplicação da 

Tarifa Social de Energia Elétrica. Por isso, é incorreto afirmar que a oneração aos 

demais consumidores decorre única e exclusivamente da adoção do Net Metering 

para a MMGD. 

Outra vertente dessa discussão são os impactos econômico-financeiros 

que as distribuidoras de eletricidade terão em razão da necessidade de instalação 

de reforços de rede ou adoção de tecnologia mais avançada para gestão adequada 

do sistema, de modo a impedir ou mitigar as consequências dos eventos incertos de 

perturbação da rede como decorrência de relevante volume de energia elétrica 

injetada pelos micro e minigeradores, não obstante estes impactos terem sido 

antecipados em 2010.  

Nesse sentido, o estabelecimento de remuneração adequada dos 

distribuidores e geradores de energia deve ser apenas uma ferramenta para se 

alcançar o objetivo e não um objetivo em si mesmo. 

O foco da discussão deveria ser pautado nos diversos compromissos 

assumidos pelo país: primeiro com relação à sua própria população, assegurando 

que (i) ela tenha acesso aos serviços de energia elétrica no contexto de programas 

semelhantes ao programa “Luz para Todos”, (ii) haja recursos energéticos 

suficientes para viabilizar o crescimento econômico pautado no aumento da 

produção industrial, na exploração mais racional e eficiente dos recursos agrícolas 
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ou florestais e no setor de serviços, (iii) a modicidade tarifária seja efetivamente 

buscada para todos os consumidores, independentemente do perfil (residencial, 

comercial ou industrial), e que (iv) sejam buscadas e implementadas medidas de 

eficiência energética; e segundo com relação à população mundial e à preocupação 

com o meio ambiente saudável com a menor emissão de GEE. 

Ademais, o Brasil tem uma pluralidade de fontes para geração de energia 

elétrica distribuída – eólica, biomassa, hidráulica, biogás - que são pouco ou quase 

nada exploradas. 

Ao longo da pesquisa para a realização desse estudo, ficou evidente que 

as discussões sobre a revisão da regulamentação de MMGD não versaram sobre 

aspectos bastante pertinentes e que precisariam ter sido considerados, dentre os 

quais, destacam-se: 

(i) definição dos objetivos do Brasil com relação à MMGD, semelhante 

ao que ocorreu com os demais países estudados nessa dissertação; 

(ii) definição dos níveis de MMGD aceitáveis em cada sistema de 

distribuição; 

(iii) mensuração dos investimentos em tecnologia e adaptação de redes 

para torná-las Smart Grids; 

(iv) utilização da meteorologia como ferramenta para previsão do volume 

de energia capaz de ser gerada por MMGD em cada região do país e a 

melhor forma de alocar essa energia no SIN; 

(v) estudos aprofundados para entender de que forma a MMGD poderia 

viabilizar a redução dos subsídios em tarifas sociais por meio, por 

exemplo, da instalação de unidades de geração em unidades 

habitacionais ou comunidades; 
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(vi) oportunidade de elevar a taxa de eletrificação rural, principalmente 

nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, e demais áreas isoladas do país 

por meio da instalação de MMGD, promovendo a inclusão e o 

desenvolvimento sociais por meio da melhoria das condições de saúde, 

educação e comunicação com o suprimento de energia elétrica; 

(vii) criação de linhas de financiamento e estímulos para a implantação 

de MMGD a partir de outras fontes - eólica, biomassa, hidráulica, biogás – 

que são pouco (ou quase nada) exploradas e desenvolvidas até o 

momento, mas que representam um potencial enorme para geração de 

energia; 

(viii) fomentar o desenvolvimento da indústria nacional relacionada à 

MMGD, com a consequente geração de empregos. 

Por isso, após o desenvolvimento deste estudo e da leitura de literatura 

de qualidade a respeito do assunto, pode-se possível concluir que a revisão da 

regulamentação para a MMGD tal qual está sendo ora proposta soa prematura, 

dado o aumento da demanda da população brasileira por serviços de energia, e 

descolada dos objetivos fixados no Acordo de Paris e que visa assegurar o acesso 

confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos por meio 

do aumento da participação de energias renováveis na matriz energética, assim 

como o acesso a tecnologias de energia limpa. 
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