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Capítulo VII

Presente e futuro da geração distribuída

Por Por Daniel Bento e Julio Martins*

Em 2012 nascia a resolução 482 da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), que estabeleceu um marco regulatório importante 
para dar início à instalação em grande escala da geração distribuída 
no Brasil.

A geração distribuída permite a produção de energia elétrica 
oriunda de diversas fontes. Entretanto, pelas características naturais 
das instalações, a fonte solar tem sido o motor que está tracionando 
os recursos energéticos distribuídos, conforme demonstram os 
dados da Aneel na Figura 1.

Logo que a resolução 482 foi publicada, havia ainda uma 
barreira de viabilidade econômica muito grande, tendo em vista 
os longos tempos de retorno dos investimentos. Contudo, nos 
últimos anos, o preço da geração solar apresentou redução muito 
significativa, conforme apresentado na Figura 2 pela International 
Renewable Energy Agency - Irena. 

Figura 1 - Participação de cada fonte na geração distribuída pela 
potência instalada. Fonte: Aneel

Figura 2 - Custo médio total no mundo da geração solar.
Fonte: Irena
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Figura 3 - Quantidade anual de novas unidades consumidoras com 
geração distribuída instalada. Fonte: Aneel – dados até setembro de 
2020.

A união da evolução tecnológica com a construção do marco 
regulatório fez com que essa combinação criasse um cenário 
muito favorável ao desenvolvimento da geração distribuída. Não 
obstante a estes fatores, deve-se considerar também que em 2015 
a Aneel estabeleceu um reajuste tarifário extraordinário em função 
do empréstimo tomado pelas distribuidoras para cobrir custos 
relacionados ao déficit hidrológico, fazendo com as tarifas fossem 
reajustadas em percentuais elevados, chegando, em alguns casos, a 
valores próximos de 50% no ano.

Tarifas mais elevadas representam maiores motivadores para 
busca de alternativas de redução dessa despesa, tanto para o cidadão 
comum, como também para as empresas. Todo esse contexto fez 
com que nos últimos anos a geração distribuída apresentasse um 
avanço muito representativo, chegando em setembro de 2020 com 
cerca de 316 mil unidades consumidoras dotadas de sistema de 
geração distribuída instalada, o que representa 4 GW de potência 
total, beneficiando 405 mil unidades que utilizam os créditos 
provenientes dessa geração. 

Esse crescimento foi tão representativo que o Plano Decenal 
de Energia - PDE 2030 da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
apontou que, em 2019, a geração distribuída ficou atrás apenas da 
fonte hidráulica em relação a nova capacidade instalada de geração 
no país, com 1,4 GW. A fonte eólica, que teve crescimento expressivo, 
ficou em terceiro lugar com novos 0,9 GW de capacidade instalada 
que passaram a ser injetados na rede.

Perspectivas de crescimento
Analisando a Figura 3 é possível observar um cenário importante 

de que, mesmo com todas as restrições e dificuldades impostas 
pela pandemia neste ano, a geração distribuída ainda assim tem 
apresentado um crescimento significativo.

Esse comportamento reforça as projeções de crescimento da 
geração distribuída que já estavam planejadas pela EPE, porém, que 
foram revisadas em setembro de 2020, já considerando os impactos 
da pandemia. Essas projeções estão refletidas no PDE 2030.

De acordo com esse plano, foram traçados dois cenários 
de crescimento, variando em função de alterações regulatórias, 
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crescimento, a geração distribuída saltará dos atuais 4 GW para 16,8 
GW em 2030. No cenário com maior perspectiva de crescimento, esse 
recurso atingirá 24,5 GW de potência instalada em 2030.  

As projeções apontam que a fonte de energia solar ainda será 
predominante como sendo o principal recurso utilizado para a 
geração distribuída.

Atual cenário regulatório
O primeiro aspecto importante definido como uma premissa para 

funcionamento da geração distribuída no Brasil, e que não apresentou 
alteração desde sua criação, refere-se ao sistema de compensação.

Nesse sistema, a energia elétrica produzida compensa a 
consumida no mesmo local e caso haja excedente injetado na rede, o 
mesmo pode ser utilizado para compensar os momentos com menor 
geração em que a unidade consumidora precisa utilizar energia 
elétrica da rede de distribuição.

Se, por acaso, em determinado mês, a energia elétrica injetada 
na rede representar uma quantidade superior à energia consumida, 
este montante de diferença se transforma em créditos que podem ser 
utilizados nos meses seguintes. Esses créditos podem ser acumulados 
e ficam disponíveis para uso por até 60 meses.

A energia excedente pode ser utilizada não apenas para compensar 
a energia elétrica consumida no mesmo local, mas também em locais 
diferentes, desde que se enquadre em algum dos critérios a seguir:

- Outra unidade consumidora de mesma propriedade;
- Outra unidade consumidora em que haja um consórcio ou 
cooperativa com participação do proprietário da unidade que possui 
a geração;
- Outra unidade consumidora que faça parte de um condomínio de 
mesma localidade da qual haja o sistema de geração instalado.

É importante destacar que esse arranjo envolvendo outras 
unidades consumidoras se aplica apenas para as unidades que estejam 
localizadas em locais atendidos pela mesma distribuidora de energia 
elétrica.

Em relação à capacidade instalada, são caracterizados como 
microgeração os recursos energéticos com capacidade de produção 
menor do que 75 kW e minigeração entre 75 kW e 5 MW. 

Problema regulatório
Como pôde ser observado na definição do capítulo anterior do 

marco regulatório, apesar de o consumidor com geração distribuída 
ter potencialmente capacidade de ser independente da rede elétrica, 
na prática, ele ainda possui essa dependência, afinal, todos querem 
reduzir suas despesas com energia elétrica e ao mesmo tempo ter a 
certeza de que ela estará disponível 24 horas por dia.

Tendo em vista que a maior parte da geração distribuída é 
produzida pela fonte solar, naturalmente, esse recurso energético 

apresenta grande variação de produção ao longo do dia. Tal 
característica poderia ser compensada pela instalação de baterias, 
mas isso, além de aumentar muito o custo da instalação, ainda não 
traria um nível elevado de segurança do fornecimento, caso houvesse 
uma grande sequência de dias de reduzida insolação.

Portanto, os consumidores, mesmo com seus sistemas próprios 
de geração, precisam da distribuidora por diversos motivos. Primeiro 
para conferir segurança no fornecimento de energia elétrica. 
Independentemente do que aconteça com o seu sistema de geração, 
a distribuidora estará sempre disponível para suprir essa unidade 
consumidora com a energia elétrica que ela precisa.

Inclusive esse fornecimento estará disponível 24 horas por dia, 
portanto, se faltar energia da distribuidora a qualquer momento, os 
consumidores possuem a sua disposição um canal de atendimento e 
equipe operacional para restabelecer o fornecimento.

Adicionalmente, para que haja a possibilidade de compensar a 
energia gerada em meses seguintes na mesma unidade consumidora 
ou mesmo em outras unidades, é preciso que a distribuidora cuide 
não apenas da rede elétrica, mas também da gestão comercial destes 
créditos.

Portanto, mesmo com a geração distribuída instalada, a 
distribuidora ainda oferece serviços para estes consumidores e, 
consequentemente, precisa ser remunerada por isso. Contudo, 
atualmente os consumidores de baixa tensão, grande parte dos 
beneficiados da geração distribuída, pagam a energia elétrica para 
a distribuidora calculada apenas por meio de um valor para cada 
unidade de energia, sem segregar o custo de operação e manutenção 
da rede. 

Desta forma, com a implementação da geração distribuída, seu 
pagamento pode reduzir drasticamente, não cobrindo os custos 
relacionados aos serviços que ainda continuam sendo oferecidos.

Com o crescimento da geração distribuída, as empresas 
responsáveis por gerir a rede elétrica não deixaram de ter nenhum 
caminhão e nenhuma equipe de eletricistas para cuidar da rede, 
pois, como explicado anteriormente, ainda permanece a mesma 
necessidade de gestão das instalações. Portanto, como as unidades 
consumidoras de geração distribuída não pagam mais um valor 
que cobre todos estes custos, os demais consumidores que não 
possuem esse recurso acabam sendo onerados para compensar 
essa despesa.

Este cenário não se caracteriza como sendo algo sustentável e 
justo, tendo em vista que não faz sentido um consumidor pagar pela 
gestão da rede do seu vizinho que instalou um sistema de geração. 

De acordo com o PDE 2030, a previsão de geração média de 
energia elétrica proveniente da geração distribuída para 2020 é de 0,6 
GWmédios, o que representa cerca de 1% da carga elétrica do país. 

Como esse percentual ainda é pequeno, o rateio dos custos 
de gestão da rede não pago por esse 1% não representa um custo 
significativo para os outros 99% que pagam a conta (sem considerar 
nessa questão se esse rateio é justo ou não). Entretanto, à medida que 
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ocorre o crescimento da participação da geração distribuída, sem que 
haja a alteração desse déficit regulatório, estes percentuais mudarão 
e passará a ser representativa a oneração desbalanceada da energia 
paga por quem não tem geração distribuída em relação a quem tem.

Esta oneração motivará as unidades consumidoras não providas 
de geração distribuída a instalarem esse sistema na busca pela 
redução de suas despesas com esse insumo, fazendo com que haja um 
crescimento ainda mais acentuado desse recurso, caindo no conceito 
da espiral da morte até que o sistema entre em colapso.

Por esse motivo, é fundamental que sejam adotadas medidas para 
evitar que ocorra esse tipo de problema, que não seria prejudicial 
apenas para as distribuidoras, mas também para todo o setor elétrico, 
tendo em vista o forte acoplamento que existe entre as empresas do 
setor.

Próximos passos da GD
O sucesso do crescimento da geração distribuída se deve em 

grande parte devido ao cenário descrito no tópico anterior, que 
pode inclusive ser caracterizado como um subsídio. Muitas vezes, os 
subsídios são necessários para ajudar a tirar da inércia determinado 
processo ou cadeia produtiva, contudo, após ter ganhado escala, o 
mesmo torna-se desnecessário e até mesmo prejudicial.

A geração distribuída já passou por essa fase. Com os atuais 4 
GW de potência instalada, já foi desenvolvida uma cadeia produtiva 
e uma cultura que permite o seu desenvolvimento sem cobertura de 
subsídios, deixando o mercado buscar o equilíbrio econômico deste 
recurso, mediante o desenvolvimento já realizado.

Como citado anteriormente, a tarifa cobrada dos consumidores 
conectados em baixa tensão possui um único componente, que é um 
índice por unidade de energia elétrica, porém, para chegar até esse 
valor, há uma série de componentes utilizado s em sua constituição, 
conforme ilustrado na Figura 4.

De forma resumida, estes componentes podem ser consolidados 
em quatro grupos, sendo eles: 

- Fio;
- Energia;
- Perdas;
- Encargos.

Os custos associados ao fio correspondem às despesas 

Figura 4 - Componentes da tarifa dos consumidores de baixa tensão.
Fonte: Relatório de Sustentabilidade da distribuição do grupo de 
trabalho de modernização do setor elétrico.
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distribuidora, mas também aos custos que as distribuidoras pagam 
aos geradores e transmissores para que eles também mantenham suas 
redes em plenas condições para as distribuidoras se conectarem.

Os valores associados à energia referem-se aos custos de geração, 
dos quais as distribuidoras não possuem gestão, tendo em vista que 
elas compram em leilões organizados pelo governo e, até por esse 
motivo, não há lucro sobre essa parcela.

As perdas são intrínsecas ao setor elétrico e não possuem nenhuma 
relação com a modalidade de contratação, tendo em vista que elas estão 
associadas ao fenômeno físico da condução da eletricidade.

Por fim, os encargos são estabelecidos pelo governo para custear 
a gestão e a operação do setor elétrico, bem como para financiar a 
promoção de políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento e 
sustentabilidade do setor e das pessoas que se utilizam da energia, 
como por exemplo, o subsídio às tarifas de baixa renda e o programa 
“Luz para todos” que são alguns dos usos dos recursos da Conta de 
Desenvolvimento Energético - CDE.

Analisando estes componentes, é possível observar que, ao 
instalar sistema de geração em sua própria unidade consumidora, a 
distribuidora não precisa mais comprar energia para ela, portanto, 
a parcela energia da composição tarifária faz todo sentido de ser 
reduzida, porém os outros elementos não sofrem qualquer alteração.

A parcela fio, como já citado, não deixa de ser necessária, pois 
mesmo com geração distribuída, o consumidor ainda se conecta à 
rede e precisa de atendimento disponível 24 horas por dia.

Se o consumidor se conecta na rede e transaciona energia por ela, 
podendo ter fluxos invertidos em momentos distintos do dia, ele ainda 
promove a ocorrência de perdas elétrica, portanto, o rateio de perdas que 
recai sobre a tarifa também precisa ser custeado por esse consumidor.

Por fim, os encargos são necessários para a operação do setor, por 
exemplo, até mesmo para custear o serviço de fiscalização da Aneel 
que cobra das distribuidoras o atendimento dos pedidos de conexão 
dos consumidores com geração distribuída, apenas para dar um 
exemplo relacionado diretamente ao tema.

Desta forma, o que está em estudo é a aplicação de tarifa binômia, 
assim como já ocorre para os consumidores conectados em média e 
alta tensão, de tal forma que a parcela de energia que compõem a tarifa 
contenha apenas os custos associados exatamente a esse contexto.

Para tratar desse assunto, em 2019, a Aneel abriu a consulta 
pública 25 para buscar equacionar essa distorção. O tema gerou 
muita polêmica, inclusive, tendo um episódio que apresentou muita 
repercussão na mídia, ficando conhecido como “taxa do sol”. De 
fato, o tema é muito polêmico, pois ele reduz a economia financeira 
proporcionada pela geração distribuída, prejudicando os modelos de 
negócio criados com base no regulamento vigente. 

Esta consulta tinha previsão de ser finalizada no primeiro 
semestre de 2020, entretanto, em junho de 2020, a Aneel revisou sua 
agenda regulatória para o biênio 2020/2021 em função da necessidade 
de priorizar temas que auxiliam no enfrentamento da crise causada 

pela Covid-19. O encerramento desta consulta pública de geração 
distribuída foi postergada para o primeiro semestre de 2021.

Com isso, o mercado que estava considerando que, em breve, 
haveria uma oneração da geração distribuída, devido à necessidade 
de efetuar o pagamento do uso da rede, passou a vislumbrar uma 
janela de tempo até que seja definida a transição para o novo modelo 
que será instituído por meio dessa consulta pública.  

Em paralelo a essa consulta, está tramitando também na esfera 
legislativa o projeto de lei PLS 232/2016, que trata de uma série de 
aperfeiçoamentos da legislação do setor elétrico, para implementar as 
políticas estabelecidas pelo grupo de trabalho da modernização do setor.

Dentre as medidas em questão, está prevista também a criação da 
tarifa binômia para os consumidores de baixa tensão. Essa alteração 
é fundamental para que possa ser realizada a cobrança apartada dos 
serviços da rede.

Conclusões
Portanto, foi possível observar que a geração distribuída 

apresentou crescimento muito significativo nos últimos anos e, pelas 
projeções existentes, esse recurso energético ainda possui grande 
potencial de expansão.

A forma como a cobrança da energia foi criada não assegura 
sustentabilidade para o crescimento da geração distribuída, tendo 
em vista que a partir do momento em que o consumidor instala esse 
recurso, ele deixa de remunerar um serviço que ele mesmo precisa.

A evolução da geração distribuída, sem a correção dessa distorção, 
certamente causará um grande problema operacional e financeiro ao 
setor elétrico, impactando toda a sociedade que custeia a parcela dos 
consumidores providos com esse recurso.

Existem medidas na esfera regulatória e legislativa para tratar 
essa questão, mas certamente este é um tema muito polêmico pois 
influencia diretamente os ganhos de um segmento da indústria que 
desenvolve esses projetos.

Contudo, como toda a sociedade, espera que a infraestrutura de 
energia elétrica seja algo robusto, sustentável e de baixo custo, não é 
possível que ocorram distorções e desequilíbrios dentro do setor. Em 
função desses motivos que os ajustes regulatórios são necessários e 
estão endereçados pelas esferas competentes, bastando que haja um 
pouco mais de espaço e tempo para que os temas sejam tratados e assim 
proporcionando o benefício equânime que toda a sociedade espera.
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