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RESUMO

A geração distribuída surgiu nos últimos anos como uma tecnologia com capacidade
para modificar a estrutura do setor energético em todo o mundo. Inúmeras políticas
referentes a este assunto surgiram em diversos países, entretanto, de maneira mais
recente, e devido ao rápido crescimento de fontes de geração distribuída, os agentes
do sistema elétrico e as regulamentações estão passando por um momento de
transição. Essa transição tem como principal objetivo a redução dos impactos
econômicos que essa fonte de geração para com a rede a qual está conectado, além
do avanço com relação às medidas para redução de impactos ambientais do sistema
elétrico atual. A pesquisa tem como base a revisão literária de artigos científicos,
legislações e regulamentações nacionais e internacionais, e se objetiva na busca por
tendências de nível técnico, econômico e principalmente na regulamentação
relacionada à geração distribuída. Ao fim da pesquisa foram identificadas as principais
soluções visando a maior integração de geração distribuída no sistema elétrico,
concluindo também que as políticas, regulamentações e avanços tecnológicos terão
papéis fundamentais para que essas novas fontes de energia sejam mais
participativas na geração de energia elétrica.
Palavras-chave: Geração Distribuída; Políticas energéticas; Regulações de sistemas
elétricos; Planejamento do sistema elétrico; Net-Metering, Feed-In Tariffs.

ABSTRACT

Distributed generation has emerged in recent years as a technology capable of
changing the structure of the energy sector around the world. Several policies
regarding this issue have emerged in several countries, however, more recently, due
to the rapid growth of distributed generation sources, the agents of the electricity
system and regulations are going through a transition period. This transition has as its
main objective the reduction of the economic impacts that this generation source has
on the grid to which it is connected, as well as the advancement related to the
measures to the reduction of the environmental impacts the current electrical system.
This research is based on a literature review of scientific articles, national and
international policies and regulations, and aims to the search of trends at the technical,
economic and mainly in regulatory level regarding distributed generation. At the end of
the research the main solutions were identified aiming at a greater integration of
distributed generation in the electrical system, concluding that policies, regulation and
the technological advances will play key roles in making these new energy sources
more participative in power generation.
Keywords: Distributed Generation; Energy Policies; Electrical System Regulation;
Electrical System planning; Net-Metering, Feed-In Tariffs.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, a maioria das nações ao redor do mundo voltou

sua atenção para um problema de extrema importância, tanto para o planeta como
para sociedade como um todo. A recorrente preocupação com o meio ambiente teve

início no século XX e tomou força durante o século XXI, ao tempo em que a ciência

comprovou os graves problemas oriundos da poluição causada devido às ações
humanas (SILVA; CRISPIM, 2011).

Um dos resultados dessas ações é o aquecimento global, causado pelo

aumento da emissão de CO2 na atmosfera. Possivelmente o primeiro trabalho
demonstrando preocupação com a ligação entre as mudanças climáticas e o aumento

da emissão dos gases do efeito estufa foi um artigo publicado em 1957 por Roger
Revelle e Hans Suess, indicando que as ações humanas são causadoras do aumento

do CO2 na atmosfera, e, por consequência, causam as mudanças climáticas
(CORTESE; NATALINI, 2014).

Dentre os principais impactos causados pelo aquecimento global está o

aumento da temperatura média do planeta, que pode afetar e causar riscos à vida

para as futuras gerações. A queima de combustíveis fósseis é um dos principais meios

de emissão dos gases de efeito estufa; dito isso, pode-se relacionar o sistema elétrico
mundial com essa problemática, uma vez que inúmeras usinas geradoras de energia
elétricas são termelétricas, que utilizam desse tipo de combustível como fonte de

energia. Cerca de 80% da emissão desses gases, portanto, são provenientes da

queima de combustíveis para produção de energia ou processos industriais (ENERGY
TRANSITION COMISSION, 2016).

Além da crise ambiental vivenciada nos últimos anos, outro fator de importante

destaque é a preocupação com a crescente demanda da eletricidade, alavancada por
diversos fatores, como crescimento populacional, aumento da eletrificação em

diversos países, atingindo novos locais, e também o crescimento exponencial de

novas tecnologias que demandam eletricidade. Referente a essas novas tecnologias,
apesar de dentro das agendas ambientais existirem objetivos para se alcançar a

eficiência energética (fazendo com que novos produtos sejam mais econômicos

energeticamente), isso não se torna suficiente para impedir a crescente demanda por
energia elétrica.
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Um dos meios para aliviar os impactos da questão ambiental e do aumento

da demanda é por meio da inserção de energias renováveis no sistema elétrico, ou
seja, por meio de fontes de energia alternativas, que visam um desenvolvimento
sustentável da humanidade (IEA, 2021).
1.1 Contextualização
A agenda ambiental mundial uniu diversos países em prol de um objetivo

comum e, por meio de inúmeras conferências, foram discutidos assuntos e traçados

objetivos que buscam o desenvolvimento sustentável da sociedade (SILVA; CRISPIM,
2011).

Um exemplo disso é o Acordo de Paris, realizado em 2015. Esse acordo,

assinado por aproximadamente 200 países, traçou objetivos e metas para a redução

de emissão de CO2 na atmosfera e limitação da ascensão de temperatura média
global para no máximo 1,5º C comparados a níveis pré-industriais (UNFCCC, 2015).

Conforme o Acordo, são traçadas metas para que os países realizem a

transição do sistema elétrico atual para um sistema 100% baseado em energias

renováveis em um prazo de 10 a 20 anos. Para isso, também foi criada a Energy
Transition Comission (Comissão de Transição Energética), uma entidade que une
organizações de diversos países com o objetivo de realizar programas energéticos e
auxiliar nas decisões referentes à transição energética (UNFCCC, 2020).

Mais recentemente, no ano de 2021, foi realizado outro encontro relacionado

à United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC – ou, em

português, Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima) e a
Organização das Nações Unidas (ONU). O evento denominado de COP26, realizado

na cidade de Glasgow, firmou novos objetivos em prol do desenvolvimento
sustentável. Para o setor energético foram reafirmados os objetivos traçados no

Acordo de Paris, além terem sido anunciados novos comprometimentos para com o
fim do uso de usinas térmicas a carvão (UNFCCC, 2021).

O aumento da demanda internacional por energia elétrica também é uma

realidade para os próximos anos. Diversos dados e análises indicam que mesmo com

a crise provocada pela pandemia de COVID-19, atingindo o setor energético mundial
negativamente, a retomada da economia implicará em um aumento da demanda em
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todas as regiões do mundo. Há destaque para a China, que será responsável por
cerca de 40% do acréscimo de demanda até 2030, e a Índia, que terá um crescimento
de aproximadamente 60% em sua demanda total (IEA, 2021).

No Brasil a situação não é diferente. Dados de estudos da previsão de

expansão energética da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) apontam para um

crescimento da demanda de energia elétrica brasileira de aproximadamente 40% no
horizonte de 2030, também apresentando uma retomada gradual da economia no

primeiro quinquênio (2019-2025), após a crise sanitária criada pelo Coronavírus em
2020 (EPE, 2021).

Assim, é possível concluir que são dois os principais pontos que apontam para

uma crise energética mundial: os problemas ambientais do setor elétrico, e a
preocupação com o crescimento da demanda energética. Frente a isso, a comunidade

científica mundial tem-se aprofundado em pesquisas com o intuito de encontrar
soluções para esse problema.

Frente a esse cenário foram desenvolvidas inúmeras pesquisas buscando

novas fontes renováveis de energia ou maneiras de aprimorar as existentes, trazendo

mais eficiência e robustez para a geração de energia. Dentre elas, a geração

distribuída (GD) se tornou um ramo de desenvolvimento do sistema elétrico que pode,
além de auxiliar a solucionar os problemas indicados anteriormente, trazer benefícios
econômicos para quem investe nessa tecnologia.

Neste sentido, apresentam-se os objetivos delineados para a realização desta

pesquisa.

1.2 Objetivos
Nesta seção são apresentados os objetivos definidos para a realização da

pesquisa proposta e a elaboração do trabalho.
1.2.1 Objetivo geral

O objetivo principal do trabalho é identificar políticas e regulamentações que

trazem benefícios para a geração distribuída (GD), referentes a GD existentes,
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previstas e em estudo, além das possíveis limitações para o aumento da inserção de
fontes de geração distribuída tanto em âmbito nacional como internacional.
1.2.2 Objetivos específicos
• Identificar propostas e implementações existentes, além de alterações das
regras aplicadas à GD no Brasil e em países como EUA, China e Alemanha;

• Identificar limitações técnicas e mercadológicas no aumento da inserção de
GD nos sistemas elétricos de potência;

• Identificar estudos nacionais e internacionais que visam solucionar
problemas a respeito da política, regulamentação e limitações da GD.

1.3 Justificativa
Considerando a transição energética, é possível identificar que a GD tem

capacidade de desenvolver um papel fundamental para que o sistema elétrico se torne
limpo e renovável. Também há de se destacar a atratividade econômica para

investidores em GD, que por meio da autoprodução de energia podem reduzir as taxas
pagas às concessionárias de energia.

A tecnologia de GD ganhou ainda mais força na última década, principalmente

relacionando-se a energia solar fotovoltaica. Esse aumento de GD e outras fontes de

geração são evidências da busca pelo aumento da participação de energias
renováveis, e que por consequência, implicam no aumento da interconexão de

recursos energéticos distribuídos. Esse aumento está trazendo uma nova

necessidade de discussões e principalmente de estudos a respeito de aspectos
políticos, regulatórios, econômicos, técnicos e até mesmo sociais para que se torne
possível (BELL; GILL, 2018; SILVA, et al., 2019).

Há diversas questões a serem observadas na inserção de GD na rede elétrica.

Atualmente são experienciados impasses principalmente regulatórios e econômicos,
questões que estão sendo analisados em diversos países. O aumento da participação

de GD nos sistemas elétricos também gera novas adversidades como problemas na
dinâmica dos sistemas de potência, despacho da geração e até mesmo complicações
para o mercado de energia, uma vez que essas fontes apresentam um baixo custo
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marginal de operação. Esse aumento de participação, além do crescimento de uso de
outras fontes de energia renováveis exigirá uma reformulação da operação e design

do sistema elétrico como um todo, portanto também será indispensável a realização
de pesquisas e estudos acerca do assunto (HODGE, et al., 2020).

É uma discussão de extrema importância para uma sociedade que busca o

desenvolvimento sustentável, e que é capaz de trazer benefícios não somente para a

própria sociedade, tendo em vista as questões econômicas, mas também de suma

importância para o planeta, buscando prevenir os grandes impactos relacionados à
alta taxa de emissão de poluentes na atmosfera. Essa discussão já está sendo feita
no mundo inteiro, diante do que essa pesquisa se insere, a estrutura para a GD está

passando por uma transição devido ao aumento considerável de unidades existentes

e aos custos associados as políticas de suporte de energias renováveis (SILVA, et al.,
2019). Portanto, é importante identiﬁcar as principais estruturas para a GD e também

quais são os resultados e alterações provenientes dessas discussões em diversos
lugares no mundo, analisando possíveis sucessos e falhas de implementação.
1.4 Estrutura da monografia
Esta monografia está dividida em oito seções, contendo três focos principais

de pesquisa, sendo eles relacionados a GD no Brasil, no mundo e os impactos e
soluções referentes ao aumento de fontes de GD no sistema elétrico.

O primeiro capítulo introduz ao escopo da pesquisa, já o segundo trata dos

principais pontos encontrados na revisão literária, explicando quais são os tipos de
políticas e regulações concernentes à GD e sistemas elétricos. No terceiro capítulo é

mostrada a metodologia utilizada durante o processo de pesquisa e redação da
monografia.

Os capítulos quatro e cinco apresentam respectivamente, para o Brasil e a

nível mundial (sendo mais específico para os EUA, China e Alemanha). Esses

capítulos demonstram o estudo da GD no aspecto político-regulatório e econômico,

abrangendo a evolução, situação atual e prospecções para o futuro dessa tecnologia.
O capítulo seis traz alguns dos principais impactos que discorrem da alta taxa

de inserção de GD nos sistemas elétricos, e também quais as principais soluções que
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se destacam para sanar os aspectos técnicos e econômicos identificados, bem como
evidências de implementações.

O sétimo capítulo traz uma análise dos resultados da pesquisa, apontando os

principais tópicos abordados, e por fim no capítulo oito é realizada a conclusão da
monografia.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Dentre as fontes de energia elétrica renováveis, que no final do século XX se

tornaram viáveis, e alcançáveis a nível comercial, destacam-se as fontes de energia
fotovoltaica e a energia eólica, as quais permitiram uma nova forma de geração de

energia, que pode ser feita em escala muitas vezes menor que a convencional (a qual
é baseada em grandes pontos de geração isolados conectados através de longas
linhas de transmissão), chegando até mesmo a níveis residenciais de geração.
(GONZALEZ-LONGATT; FORTOUL, 2005)

O avanço de tecnologias de GD introduziu o conceito de Recursos

Energéticos Distribuídos (RED), hoje caracterizado pelas tecnologias de geração,
armazenamento de energia elétrica e também a redução do consumo de energia

(EPE, 2021). A Geração Distribuída é um desses processos que possibilitou que
consumidores finais também passassem a produzir energia localmente, o que
levantou diversas questões técnicas, econômicas e até mesmo políticas referentes a
um novo modelo de sistema elétrico.

A GD é definida como a produção de energia próxima à carga, buscando

introduzir novas tecnologias que reduzem significantemente o custo de produção de

energia (BARBOSA FILHO; AZEVEDO, 2013). Essa geração trouxe consigo inúmeras
vantagens e desvantagens, tanto para o sistema elétrico quanto para o consumidor.

Um exemplo de vantagem é o fato de que muitas vezes a geração ocorre

próximo à carga, evitando assim as perdas existentes no processo de transmissão e

distribuição de energia. Também é possível que o consumidor final reduza a fatura de
energia elétrica, evitando o pagamento de algumas taxas normalmente cobradas por

concessionárias (ANDRADE, et al., 2020). Entretanto, ao mesmo tempo, essa fonte
de energia necessita de mais flexibilidade na gestão e operação do sistema elétrico,
uma vez que trata de fontes com maior grau de incerteza, dependência climática, além
de outros fatores (BELL; GILL, 2018).

Tendo em vista essa evolução da GD, também houveram implicações e

necessidades de modificações do setor elétrico. Portanto, neste capítulo são

apresentados assuntos relacionados a políticas e regulamentações referentes ao

setor energético e à GD, em suas diretrizes, incentivos e programas, assim como
explanação de modelos de compensação para geração distribuída.
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2.1 Políticas de incentivo em GD
A formulação política é uma questão fundamental na busca pelo

desenvolvimento de um futuro energético mais sustentável. São as políticas que
definirão as estratégias e o funcionamento da GD no sistema elétrico, portanto é o
principal agente delimitador das taxas de inserção de GD (QADIR, et al., 2021).

Também é importante para os tomadores de decisões referentes aos

assuntos de política e regulação para o setor energético buscar o balanço entre os

investimentos e subsídios para que a GD possa se consolidar no mercado, e os custos
do sistema elétrico como um todo (ROPENUS; HENRIK; SCHRÖDER, 2011).

É fato que as políticas e incentivos são o tema central para o desenvolvimento

mundial das novas tecnologias do setor energético. Essas políticas visam

principalmente atrair investimentos, para que seja uma solução mais viável
economicamente (IEA, 2019).

Tais incentivos podem ser feitos de várias formas, mas, na maioria dos casos,

o objetivo principal é a redução dos custos de investimento necessário para a

implementação de sistemas de GD, podendo ser feitos por meio de redução ou
isenção de taxas aplicadas à GD, ou ao aplicar investimentos para que os recursos

necessários para a implementação tenham custo reduzido. Também podem ser feita

políticas voltadas a objetivos e metas para os agentes integrantes do sistema elétrico.
(IEA, 2019).

2.1.1 Diretrizes de energia
Diretrizes tratam de uma metodologia política amplamente utilizada no mundo,

as quais trazem principalmente metas para se alcançar determinado objetivo,

podendo também realizar indicações, orientações e rumos. Trata-se de uma

estratégia bastante comum em políticas energéticas. No caso da GD, as diretrizes

devem indicar que um país deve chegar a uma determinada potência instalada, na
qual as políticas e métodos para alcançar esse objetivo são deixadas a cargo das
pessoas, instituições ou governos responsáveis.

A legislação da União Europeia (UE) contempla como diretrizes – ou diretiva,

um ato legislativo, estabelecendo uma meta a ser alcançada por todos os países
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membros. Para atingir esses objetivos, contudo, cada país deverá elaborar suas

próprias leis. Em um exemplo, em 05 de junho de 2019 a UE publicou a Diretiva
2019/944 do parlamento europeu e do Conselho, objetivando determinar os objetivos
e características básicas do mercado de energia europeu, envolvendo também a

conexão de GD, citando por exemplo a garantia do desenvolvimento de redes de
maneira segura, viável, eficiente e não-discriminatória (UNIÃO EUROPEIA, 2019).

Na UE não existe legislação específica sobre a GD, sendo adotadas várias

diretrizes, contendo disposições sobre esse tema, porque nem todas as disposições

relacionadas têm enfoque direto à GD como tal. Uma instalação da GD pode ser
interpretada em função de sua especificidade tecnológica, que a qualifica para o

direito a um esquema de um financiamento de apoio. Desse modo, as diretrizes da
UE têm efeito direto, vinculadas quanto ao resultado a ser alcançado, enquanto as

autoridades nacionais escolhem a forma e o método de implantação destas, cabendo

aos Estados-Membros a opção para a transposição das diretrizes para a legislação
nacional (ROPENUS; HENRIK; SCHRÖDER, 2011, p. 1).

Para a GD baseada em fontes renováveis na UE podem ser atribuídas quatro

importantes diretrizes: Diretiva do Mercado de Eletricidade, 72/2009; Diretiva
28/2009, sobre a promoção da utilização de energias de fontes renováveis; Diretiva

8/2004 sobre a promoção da cogeração com base em uma demanda de calor útil;
Diretiva 89/2005, sobre medidas para salvaguardar a segurança do fornecimento de

eletricidade e investimento em infraestrutura (ROPENUS; HENRIK; SCHRÖDER,
2011).

Em Relatório recente, o Parlamento Europeu, denominado de Contributing to

the European Green Deal and the Union’s recovery, foram apresentadas propostas
interconectadas em toda a economia, aumentando a projeção para 2030 e
estabelecendo novas metas para a redução de emissões de gás de efeito estufa
(GEE), energias renováveis e eficiência energética:

Nesse contexto, a Comissão propôs aumentar o objetivo da UE 2030 para as
energias renováveis atuais 32% para, pelo menos, 40% do consumo final
bruto de energia da União, estabelecendo simultaneamente um quadro
completo para a implantação das energias renováveis, abrangendo todos os
setores da a economia. A Comissão também propôs aumentar a energia
objetivos de eficiência a nível da UE e torná-los vinculativos, de modo a
garantir reduções de 36% para o consumo final de energia e de 39% para a
energia primária consumo em 2030 (EUROPEAN COMISSION, 2021, p. 4).
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Diretrizes podem definir um caminho e se tornar fundamental para o avanço

de novas tecnologias em diversos segmentos de mercado. Referente à GD também é

possível destacar a China e os EUA como países de destaque na utilização de
diretrizes, os quais serão abordados com maior ênfase ao longo do texto.
2.1.2 Incentivos fiscais
Incentivos fiscais relativos a GD são abordados por Qadir et al. (2021), que

referem como incentivos fiscais os impostos e taxas sobre importações de
equipamentos de energia renovável dispensadas para que essa possa ser

progressivamente integrada ao sistema, a exemplo do incentivo concedido pela China
para a importação de tecnologias sobre as quais ainda não possuía maturidade.
Via de regra:

Quando esses impostos são dispensados, o custo da eletricidade por unidade
torna-se mais barato, permitindo a tecnologia para competir com outras fontes
de geração de energia, como gás e petróleo. […] Outro incentivo fiscal é
fornecer empréstimos a uma taxa mínima, especificamente para construir
plantas de energia renovável para uso residencial (QADIR, et al., 2021, p.
3598).

No exemplo do governo chinês, a geração de energia renovável é estimulada

por meio de incentivos fiscais, e a Renewable Energy Law fornece imposto favorável
para hidrelétricas, e de projetos de geração de energia eólica, solar, biomassa e
geotérmica (ZHAO; CHEN; CHANG, 2016).

Qadir et al. (2021), relacionam o trabalho importante realizado na transição da

energia renovável quanto a políticas e estudos de viabilidade direcionados, embora

não tenha sido um projeto amplamente adotado por questões políticas e razões

sociais e culturais. Na promoção de participação da energia renovável no setor de
energia os governos oferecem diferentes formas de assistência financeira, incentivos
e isenções fiscais, o que implica em um fornecimento adequado a um determinado
período, a fim de dissipar preocupações dos investidores.
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2.1.3 Programas de incentivo
Alguns sistemas utilizados para aumentar a implementação de novas

tecnologias são por meio de ações de governos e algumas organizações, investindo

em estratégias diretas para alcançar um objetivo. Os programas podem ser guiados
por objetivos específicos, podendo ser de cunho social, ecológico, visando o setor de
desenvolvimento econômico ou de pesquisas.

Um dos principais programas brasileiros de incentivo à energia renovável é

realizada por meio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (PROINFA), criado em 2002, a partir do qual foram desenvolvidas outras

empresas para a geração de energia limpa sem o uso de energia hidrelétrica em
grande escala.

Exceto pelo sistema de cotas, o país tem adotado políticas baseadas em FIT,
leilões e net-metering. No entanto, apesar de não ter sido adotada uma
participação política relevante no Brasil, muitos projetos de geração de
energia a partir de Fontes de Energia Renováveis no país fazem parte do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é baseado na comercialização
de créditos de carbono (uma estratégia intimamente relacionada ao sistema
de cotas). [...] Por meio do PROINFA, foi estabelecida a obrigatoriedade dos
fornecedores de energia elétrica de forma a promover sua participação na
universalização do acesso a este programa (AQUILA et al., 2017, p.1094).

Outra política envolvendo programas governamentais pode ser vista na China,

com o programa Photovoltaic Poverty Alleviation Initiative (PVPA, em portugês pode
ser descrito como Iniciativa Fotovoltaica para a Redução da Pobreza). Por meio deste
programa o governo chinês criou formas de financiamento para a instalação de GD
em províncias em situação econômica desfavorável (LO, 2021).

No PVPA, dentro de tal província onde eram instalados os sistemas

fotovoltaicos, os lucros obtidos pela GD eram redistribuídos entre os residentes locais

de menor renda. A distribuição dos lucros é feita por meio de comitês dos residentes
locais, que definiam quais os moradores com mais necessidade para receber o
benefício, bem como a proporção das divisões (LO, 2021).

Torna-se um desafio para a gestão política o aumento e direcionamento de

investimento do setor privado para áreas mais necessitadas, de modo que alcance o
sistema de energia limpa, com a produção, transmissão e uso final. Relativo aos
investimentos, um aumento dos mesmos deverá enfrentar o desafio de garantir que o
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desenvolvimento das tecnologias para a transição de energia permita o acesso dos
consumidores (UNITED NATIONS, 2021).
Isto porque:

Embora os custos tenham caído significativamente em muitos lugares, essa
tendência ainda não se consolidou em todos os países. Em particular, é
necessário o apoio para que os países mais pobres e vulneráveis tenham
acesso a tecnologias modernas a preços acessíveis e desenvolvam
capacidades locais para uso eficaz. Os formuladores de políticas precisarão
equilibrar com sucesso vários aspectos técnicos, econômicos e sociais das
transições de energia (UNITED NATIONS, 2021, p.17).

Para os políticos, cabe a responsabilidade de buscar equilíbrio em diferentes

aspectos técnicos, econômicos e sociais das transições de energia (UNITED
NATIONS, 2021).

2.2 Regulamentações de GD
Esta seção aborda as regulamentações ou sistemas de compensação que

estão sendo adotados por alguns países, com enfoque na transição para a geração
de energias renováveis.

Dados de 2014 indicavam que 114 países possuíam algum tipo de

planejamento para um programa de incentivo para a geração de energia renovável,
cujos mecanismos buscavam redução do custo e do risco privado de instalação
dessas tecnologias, estimulando um maior uso no curto prazo (SIOSHANSI, 2016).

O desenvolvimento de iniciativas para a produção de energias renováveis tem

relação direta com a avaliação dos impactos ambientais decorrentes do uso de

combustíveis fósseis para a geração de eletricidade, e como uma alternativa

importante no sistema elétrico emergente, especialmente no que concerne à geração
distribuída (ADEFARATI; BANSAL, 2016).

Integrar unidades de geração distribuída em um sistema de energia traz

benefícios técnicos ambientais e econômicos no sistema de distribuição e para os

consumidores, com impactos relevantes nesse sistema, aumentando em diferentes
partes do mundo em razão da “desregulamentação do mercado de eletricidade,
impactos ambientais de métodos convencionais de energia, demanda de energia
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confiável por parte dos consumidores e desenvolvimento de tecnologias modernas”
(ADEFARATI; BANSAL, 2016, p. 873).

Diversos países têm buscado promover modelos sustentáveis de geração de

energia, especialmente quanto à eletricidade. O Brasil possui muitos rios em seu
território, favorecendo as hidrelétricas como fontes geradoras de energia, sendo que

“As usinas hidrelétricas contribuem para aproximadamente 80% da produção total de
eletricidade do país” (AQUILA, et al., 2017, p. 1094).

Nos Estados Unidos e em outros países, os sistemas de obrigação de cotas

têm uma abordagem para incentivar a aquisição de uma determinada quantidade de

energia proveniente de recursos qualificados. Esses sistemas tomam a forma de um
padrão de portfólio renovável, que conta com todas as fontes de energia renováveis,
incluindo as energias renováveis distribuídas (SIOSHANSI, 2016).

Na Alemanha, a alocação dos custos FIT entre os contribuintes foi modificada

para melhor distribuição desses custos, que passaram a ser cobrados pelos clientes
de cada localidade. Os novos programas cobram esses custos em todo o país,

evitando que sejam suportados desproporcionalmente pelos clientes residentes em

áreas do país com relativamente boas fontes renováveis. A nova Lei FIT fixou
pagamentos para qualificar instalações por 20 anos, e disposições explícitas para

redução das taxas pagas para novas implantações ao longo do tempo visando refletir
o amadurecimento das tecnologias (SIOSHANSI, 2016).
2.2.1 Tarifas de alimentação de rede
A tarifação Feed-in (FiT) é um sistema de compensação relacionado à

distribuição de energia renovável, como mecanismo amplamente usado. Ainda que

haja variações entre os projetos, algumas características fundamentais de um FiT
incluem o preço e a compra garantidos de energia produzido por este sistema de

distribuição de energia renovável. Um programa FiT tem o pagamento garantido para
cada kWh de energia produzida por uma instalação qualificada de distribuição de

energia renovável, sendo necessário o serviço público local ou operador do sistema

para aceitar qualquer energia desta modalidade fornecida pelo cliente final
(SIOSHANSI, 2016).
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Os FiTs, por apresentarem maior eficiência, proporcionando estabilidade e

garantindo a segurança financeira para os produtores de energia, têm sido aplicados
em países que empregam estratégias para promoção de fontes renováveis de

energia. Dentre as propriedades dos FiTs, segundo Aquila et al. (2017, p.1092),
constam “a garantia de acesso à rede de energia elétrica; contratos estabelecendo o
fornecimento de energia no longo prazo e os preços calculados com base nos custos
nivelados de geração de energia compatíveis com cada fonte”.

A Feed-in-Tariffs faz parte dos instrumentos de apoio à eletricidade renovável,

e “de acordo com um FiT, os geradores renováveis recebem um pagamento fixo por

MWh de eletricidade gerada, independentemente do preço da eletricidade” (MEUS, et
al., 2021, p. 2).

Com relação ao FiT se encontra o Fixed feed-in premium (FiP); com ele, os

geradores de energia renováveis recebem um prêmio fixo além do preço da
eletricidade, sendo que os investidores se encontram sujeitos à volatilidade do preço
da eletricidade, uma desvantagem deste instrumento que se caracteriza como risco
de investimento (MEUS, et al., 2021).

2.2.2 Compensação por medição de energia na rede
O método de compensação por medição de rede (Net-Metering) trata da

medição líquida que compensa de modo parcial ou total o usuário da eletricidade com
fontes de energia renováveis, e sistema de geração distribuída. É um sistema
amplamente usado no mundo, sendo possível citar o Brasil e os Estados Unidos como

alguns dos principais países que o utilizam. Esta medição ocorre utilizando-se de um
medidor que mostra o balanço do consumo de líquidos e assim também o balanço da
geração de energia, produzida em um determinado ciclo, mensal ou bimestral
(AQUILA, et al., 2017).

Ocorre que, o Net-Metering não fornecerá uma inserção suficiente de fontes

de energia renováveis na rede elétrica para uma penetração significativa no mercado,

considerada uma etapa de transição para o sistema integral de preços. “Esta política

promove uma geração distribuída com a taxa paga ao proprietário do sistema de
geração no varejo sendo maior do que seria recebido por um gerador convencional

produzindo a mesma energia” (AQUILA, et al., 2017, p. 1094), ou seja, o sistema de
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compensação existente no Net-Metering é fornece créditos de compensação mais
eficiente que o pagamento feito às unidades de geração convencionais.
2.2.3 Padrões de Portifólio Renováveis - RPS
Desde o ano de 2006 a implementação da política de FiT na China tem

melhorado a situação de perda generalizada ou de baixo lucro de produtores de
energia renovável, fato que impulsionou o desenvolvimento de geração de energia

renovável, porém, não superou os três obstáculos iniciais para esta finalidade:

geração de energia, acesso à internet e consumo de mercado (XIN-GANG; LING;
YING, 2020).

Para obtenção dos objetivos a estratégia foi a implementação de padrões de

portfólio renováveis, visando um impacto de longo alcance na reforma do mercado de
energia da China, como uma ferramenta da política regulatória do governo chinês para
a indústria de energia. Em aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e

Reforma e da Administração Nacional de Energia, desde 2020 as regiões

administrativas provinciais passaram a ser avaliadas no peso da responsabilidade de
consumo. Com isto,

A implementação do RPS na China deu um passo importante. RPS refere-se
ao regulamento obrigatório sobre a participação de geração de energia
renovável feita por um país ou região na forma de lei. Requer a geração de
energia renovável para representar uma porcentagem da geração total de
energia [...]. RPS define e quantifica as metas específicas de geração de
energia renovável, e conta com a implementação obrigatória de leis para
atingir os objetivos de desenvolvimento. Ele atende às necessidades
estratégicas de reestruturação econômica nacional, otimização da estrutura
energética e recursos e proteção ambiental (XIN-GANG; LING; YING, 2020,
p. 2).

Também nos Estados Unidos, políticas públicas de geração de eletricidade

incluíram o RPS, políticas de medição de rede, padrões de interconexão, fundos de

benefício público, padrões de portfólio de eficiência energético e incentivos fiscais.

Carley (2011, p.268), já havia definido o RPS como “um dos mais populares
instrumentos de política estadual, que resume o complexo e inovador desenho de
políticas indicativas de instrumentos modernos de política energética estadual”.
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Do estudo realizado por Carley (2011), algumas constatações são pertinentes,

com respeito ao RPS: as políticas aumentam de modo efetivo a geração de energia
renovável; um mandato nacional de RPS de 20% aumenta os preços da eletricidade

em 3%; há variação nos preços de políticas de RPS, conforme a elasticidade da oferta
de recursos renováveis, face à elasticidade de recursos alternativos não renováveis;
estados confirmam que as políticas de RPS impulsionam de modo eficaz o

desenvolvimento e geração de energia renovável; tais políticas, contudo, não são
adequadas para atingir objetivos políticos de diversificação, descentralização e
descarbonização do setor elétrico.

A melhoria da eficácia e funcionalidade de uma política RPS, considerando

que foi projetado para aumentar a energia renovável, é desenhada por alguns autores:
benchmarks RPS previsíveis e com aumento constante; duração suficiente do
programa; um ano ou mais para os períodos de conformidade; participação obrigatória

para todas as entidades de serviço de carga; definição clara da elegibilidade para
todos os recursos; priorizar a nova geração de energia renovável em relação à

geração renovável existente; alcançar a flexibilidade embutida por meio de créditos
de energia renovável comercializáveis; desencorajar a contagem dupla entre os

mercados de energia renovável comercializáveis e outros mercados voluntários de

energia verde; definir claramente os mecanismos de fiscalização; distribuir de forma
equitativa os custos de conformidade com RPS por todos os tipos de usuários finais;
limitar as isenções (CARLEY, 2011).

2.2.4 Tarifa baseada no Valor da Energia Solar
Chamada de Value of Solar Tariffs (VOST) é apresentado por Costello (2015),

como um bom exemplo de regulador das tarifas solares. Segundo o autor:

A concessionária fatura os clientes separadamente por todo o uso de
eletricidade sob a tarifa aplicável e, em seguida, os credita por toda a
produção de energia solar sob o VOST aprovado. Em outras palavras, ao
contrário do net metering VOST trata a geração e o consumo como duas
funções independentes. A intenção da VOST é fornecer uma compensação
justa aos clientes solares que evite o pagamento excessivo por clientes não
solares, ao mesmo tempo que recompensa a geração solar por seus
benefícios econômicos e outros. VOST, em teoria, acabaria com o subsídio e
os custos relacionados deslocando-se sob a medição líquida. Isso pressupõe
que o preço pago pela energia solar realmente reflete o custo evitado da
concessionária (COSTELLO, 2015, p. 13-4).
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O objetivo de um programa VOST é estabelecer uma transação entre o

utilitário e o cliente autogerado, pois a taxa de VOST é determinada pela identificação

das categorias em que fornece benefícios e custos para a concessionária e a
sociedade, calculando os valores de cada categoria, e combinando esses
componentes em uma única taxa (TAYLOR, et al., 2015).

De modo geral, “a VOST representa o valor real da energia solar distribuída

para a concessionária, considerando tanto os custos quanto a economia de custos,

que serão monetizados nas contas de eletricidade de todos os contribuintes”
(TAYLOR, et al., 2015, p. 9).
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3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS
3.1 Método de pesquisa
A pesquisa tem enfoque qualitativo, com objetivo principalmente exploratório,

e estruturada por meio de pesquisa bibliográfica, com consulta na literatura
internacional a respeito de regulamentações sobre GD.

A revisão de literatura utilizou bases de dados nacionais e internacionais,

constituídas por artigos científicos encontrados em bases de dados, regulamentações,
acervo legal e documentos fornecidos por entidades governamentais e agentes do
setor elétrico.

Essas bases de dados puderam fornecer tanto dados qualitativos como

quantitativos que, os quais foram utilizados na discussão e debate acerca do assunto,
fundamentais para a elaboração do estudo e por isso foram organizados de forma a
facilitar o processo de pesquisa.
3.2 Plano de trabalho
O plano de trabalho utilizado para a elaboração da pesquisa é explicado nos

tópicos a seguir:
1.

Busca na literatura com o objetivo de delimitar o tema do estudo, bem

como os eixos da pesquisa e as palavras-chave de interesse. Durante o procedimeto

foram abordados os temas referentes à geração distribuída, como as principais
estruturas, o contexto atual das fontes renováveis, regulamentação nacional e
internacional, diferentes tecnologias e estruturas de mercado aplicadas à GD;
2.

Processo de busca de artigos científicos por meio de palavras-chave

para auxiliar na limitação do escopo (como “geração distribuída”, ”Feed-in”, “Netmetering”, “políticas”, “regulamentações”, “prosumers”). As palavras-chave foram
utilizadas em suas versões em inglês e pesquisadas nas bases de dados

disponibilizadas pelo Portal de Periódicos da CAPES, em principal IEEE Xplore,
Science Direct, Wiley Online Library e SciELO. Em alguns casos também foi feita a

filtragem das pesquisas por ano, focando nas publicações feitas após o ano de 2012,
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a fim de se buscar as informações mais atualizadas possíveis, uma vez que é um
tema que está em constante reformulação;
3.

Seleção dos artigos a partir da leitura do título, abstract e introdução

quando necessário. A seleção teve a finalidade de filtrar e classificar os que

apresentam relevância maior para a pesquisa. Os artigos incluídos foram os que se
referiam a políticas de energia referente a GD e artigos que abrangiam os países de

interesse (Brasil, EUA, China e Alemanha) nesse tema, e também aspectos técnicos

da inclusão de GD no sistema elétrico. Artigos que tratavam de assuntos sem ligação
com GD ou de estudos de casos fora do escopo da pesquisa foram excluídos. Após

isso foi feito o catálogo da bibliografia utilizando os softwares Excel e Mendeley,
destacando o(s) autor(es), ano de publicação, título, tema abordado e região de
estudo.

4.

Leitura de regulamentações e documentos que englobam a GD,

fornecidas por órgãos governamentais e organizações do setor elétrico, para
descrição da situação brasileira no contexto de GD;
5.

Leitura de regulamentações e documentos que englobam a GD,

fornecidas por órgãos governamentais e organizações do setor elétrico internacionais
de locais e casos específicos pré-determinados a partir da primeira revisão literária;
6.

Descrição dos casos específicos encontrados na revisão literária,

analisando os impactos de políticas, regulamentações e de estudos voltados à GD,
compreendendo a eficácia das implementações ou projeções avaliadas por meio de
artigos e documentos encontrados;
7.

Descrição, análise e comparação de regulamentações e pesquisas

internacionais a respeito da GD, feita por meio de dados qualitativos e quantitativos
que trazem um aprimoramento para a análise.
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4 GERAÇÃO DISTRIBUIDA NO BRASIL
Assim como em outros países, a geração distribuída no Brasil tomou força a

partir do início do novo milênio. Novas pesquisas, investimentos e recomendações

para uma política energética mais sustentável trouxeram ao Brasil novas
oportunidades de mercado no ramo do setor energético.

A matriz energética brasileira pode ser considerada uma das mais ricas em

fontes renováveis, o que ocorre principalmente devido ao seu potêncial hídrico. Cerca
de 62,5% da capacidade instalada no país é proveniente de hidrelétricas, com

destaque para a usina hidrelétrica de Itaipu como sendo um dos pilares do sistema
elétrico nacional. A Figura 1 mostra a participação de cada fonte de geração para a
capacidade instalada no Brasil (EPE, 2021).

Figura 1 - Capacidade instalada por fonte de energia no Brasil

Fonte: EPE (2021, p. 20)

Mesmo possuindo um cenário favorável para a produção de energia de

maneira sustentável, o país buscou diversificar as fontes de geração, reduzindo a
predominância de hidrelétricas. Essa nova perspectiva pode ser dada por restrições
ambientais para a construção de usinas e para evitar a dependência de condições
climáticas (DRANKA; FERREIRA, 2020).
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Como dito anteriormente, a partir dos anos 2000 a política energética

brasileira começou a buscar novos mecanismos para atender o novo mercado que

buscava reduzir a participação de grandes fontes de geração centralizada e aumentar

a inserção de fontes distribuídas de menor capacidade instalada. Algumas políticas e
regulamentações iniciaram no início dessa década, entretanto a maior referência de
atualização da regulamentação ocorreu em 2012 com a publicação da Resolução

Normativa Nº482/2012 da ANEEL, a qual estabeleceu os parâmetros referentes a
Micro e Minigeração Distribuída no país, regularizando e abrindo o mercado para essa
nova fonte de geração.

4.1 História da GD no Brasil
Neste capítulo serão relatados e também discutidos os eventos que ocorreram

no país para a evolução da GD, relatando

as pricipais documentações que

antecederam e sucederam a REN º482/2012. Também será mostrado o cenário atual
brasileiro no quesito à GD e mostrando os pontos principais que irão determinar o
futuro da micro e mini geração.

No início da década de 90 o setor elétrico nacional passou por uma grande

reformulação, partindo para um sistema de participação público-privado com uma
série de privatizações. Para isso também foi necessária a criação de uma agência

regulatória, que foi criada com princípios de autonomia política, financeira e também
regulatória com o intuito de fiscalizar o sistema elétrico do país (ROSA, et al., 2013).

A Lei Federal Nº 9.427 de 1996 teve como objetivo instituir a Agência Nacional

de Energia Elétrica – ANEEL, uma autarquia vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição

e comercialização de energia elétrica. As medidas tomadas pela agência devem estar
em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal (CITAR: Lei Federal
Nº 9.427 de 26 de dezembro de 1996).

A ANEEL passou a regular o setor energético nacional, teve importante

relação com um dos primeiros programas nacionais relacionados à promoção de
energias renováveis, ficando encarregada da fiscalização. O programa denominado

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) foi

publicado oficialmente no ano de 2002, por meio da Lei Nº 10.438. Essa lei subsidiou
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recursos e traçou metas para a construção de novas usinas baseadas em fontes de
energias renováveis.

Na primeira etapa do programa foi definida a instalação de 3,3GW de potência

instalada de fontes renováveis (em especial eólica, biomassa e pequenas centrais
hidrelétricas (PCH). Também foi assegurada a compra da energia produzida por essas
fontes pelo período de 20 anos, com preço base definido por fonte:

I – na primeira etapa do programa:
a)
os contratos serão celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
– ELETROBRÁS até 30 de junho de 2004, para a implantação de 3.300 (três
mil e trezentos) MW de capacidade, em instalações de produção com início
de funcionamento previsto para até 30 de dezembro de 2008, assegurando a
compra da energia a ser produzida no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da
data de entrada em operação definida no contrato, observados os valores e
pisos definidos na alínea b deste inciso;

b)

a contratação a que se refere a alínea a deverá ser distribuída
igualmente, em termos de capacidade instalada, por cada uma das fontes
participantes do programa e a aquisição da energia será feita pelo valor
econômico correspondente à tecnologia específica de cada fonte, valor este
a ser definido pelo Poder Executivo, mas tendo como pisos cinqüenta por
cento, setenta por cento e noventa por cento da tarifa média nacional de
fornecimento ao consumidor final dos últimos doze meses, para a produção
concebida a partir de biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e energia
eólica, respectivamente; (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2002).

Para a segunda etapa foram definidos novos objetivos após a conclusão da

primeira etapa, onde o programa seria realizado buscando implementar novos

recursos energéticos para que as fontes eólica, PCH e biomassa atendam 10% do
consumo de energia total do país, com um prazo de 20 anos para cumprimento dos
objetivos (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2002).

Pode-se dizer que a primeira aparição do termo “Geração Distribuída” em

âmbito legislativo e regulatório ocorreu no ano de 2004. O Decreto Nº 5.163 de 30 de
Julho de 2004 foi o primeiro a fornecer uma definição para a GD, tratando basicamente

como uma fonte de geração conectada diretamente ao sistema elétrico de distribuição:
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
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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. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2004).

No décimo quinto artigo da mesma lei são tratadas medidas referente a

contratação da energia elétrica por fontes de GD, onde as mesmas deveriam ser feitas

por meio de chamadas públicas realizadas pelo agente de distribuição, garantindo

publicidade, transparência e igualdade de acesso aos interessados (PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, 2004).

Essa primeira formulação para a GD não entrou em muitos detalhes quanto a

muitas das informações referente a essa modalidade de gração. Entretanto isso se
deve ao fato de se tratar de uma discussão até então pouco vista no setor energético

mundial. Também pode-se destacar que não houve menções para a energia solar

fotovoltaica, que para a época também se tratava de novidade ao redor do mundo
(ANDRADE, et al., 2020).

Algumas outras ações tomadas pelo governo brasileiro também teriam

destaque na evolução da GD, dentre elas a Lei 11.484 de 2007, conhecida como

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores
– PADIS. O PADIS desempenhou um papel de incentivos tecnológicos, auxiliando o

desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, os quais são fundamentais para

muitas das fontes de GD, como a fotovoltaica (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,
2007).

Por fim algumas iniciativas tomadas pela ANEEL a partir do ano de 2010

preparavam o cenário brasileiro para o desenvolvimento da resolução que viria a se

tornar o principal pilar para a GD no país. Por meio da Consulta Pública 015/2010 e
Audiência Pública 042/2011 a ANEEL buscou contribuições para o estabelecimento

das condições de implementação do novo setor da GD no Brasil (ANDRADE, et al.,
2020). Além dessas medidas também foram realizados investimentos em P&D, por

meio da Chamada de Projeto de P&D Estratégico nº 013/2011 denomindada “Arranjos
Técnicos E Comerciais Para Inserção Da Geração Solar Fotovoltaica Na Matriz
Energética Brasileira” (ANEEL, 2016).
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4.1.1 A Resolução Normativa Nº 482/2012
Após as audiências e consultas públicas realizadas pela ANEEL, no dia 17 de

abril de 2012, a mesma publicou uma das principais resoluções normativas (REN) do

setor energético nacional. Pode-se descrever REN Nº 482/2012 como um divisor de
águas para a GD no Brasil, e os números que serão mostrados neste capítulo
comprovam sua importância.

Dentre as principais atribuições realizadas pela REN estão a definição do

conceito de mini e microgeração distribuída, estabelecer as condições de acessos de

fontes de GD ao sistema de distribuição e instituir o modelo de Net-Metering como o
sistema de remuneração para os aderintes (CITAR: REN 482/2012).

Ao longo dos anos houve algumas modificações em alguns trechos da

resolução, foram três novas resoluções que alteraram o texto base de 2012, sendo a

primeira no mesmo ano, por meio da REN Nº 517/2012. As seguintes mudanças foram

feitas por meio da REN Nº 687/2015 e REN Nº 786/2017, sendo a de 2015 a principal
dentre as três atualizações.

Junto a resolução de 2012 também foi atualizado o terceiro módulo da

principal regulação de redes de distribuição, denominado Procedimentos de
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST). A
modificação que entrou em vigência em 19 de abril de 2012 trouxe consigo um capítulo
inteiro para detalhar os parâmetros técnicos e (ANEEL, 2008).

No segundo artigo da primeira versão foram feitas as definições para a micro

e a minigeração distribuída:

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com
potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base em
energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada,
conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por
meio de instalações de unidades consumidoras;
II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência
instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes com base
em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada,
conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por
meio de instalações de unidades consumidoras; (ANEEL, 2012).

Os valores citados foram alterados, ficando definido na última como sendo

75kW para a microgeração e de 75kW a 5MW para a minigeração. Uma das possíveis
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razões para a divisão entre micro e minigeração é de diferenciar unidades residenciais
e em alguns casos comerciais de empreendimentos de maior porte, para também
poder seccionar alguns subsídios de acordo com a classe de geração.

Isso pode ser visto no quinto artigo da resolução vigente, que dispõe sobre os

custos e participação financeira para os investimentos na rede de distribuição. Para a
microgeração os custos para melhorias e reforços na rede são de total
responsabilidade da distribuidora (exceto para geração compartilhada). Já para a
minigeração esse ônus é repassado ao interessado (ANEEL, 2015).

Um dos pontos mais importantes que a alteração de 2015 trouxe foi o conceito

de geração compartilhada e de autoconsumo remoto. Em resumo a primeira refere-se
a união de consumidores detentores de uma unidade de mini ou microgeração, para

os quais será realizada a compensação de energia. Já o autoconsumo remoto permite
que a energia a ser compensada possa ser feita em outra unidade consumidora
pertencente ao mesmo titular (ANEEL, 2015).

Essa novidade teve impacto bastante positivo para a GD, atraindo ainda mais

investimentos e novos aderintes dessa tecnologia ao amplificar as possibilidades de
inclusão do sistema de compensação (COELHO, et al., 2021).

O terceiro capítulo da resolução normativa trata do sistema de compensação

de energia elétrica. Esse sistema seria baseado no Net-Metering, onde os créditos
gerados por excedentes podem ser abatidos em até 36 meses a partir da data de

faturamento. Esse valor foi amplificado na REN Nº 687/2015 para um total de 60
meses (ANEEL, 2012; ANEEL, 2015)

No artigo 7º do texto são dispostos vários pontos importantes para o sistema

de compensação, onde pode-se ressaltar, de acordo com a REN Nº687/2015:

• Os consumidores do grupo A e grupo B serão cobrados, independente da

quantidade de energia injetada na rede, respectivamente, o custo de
demanda contratada e o custo de disponibilidade para o consumidor;

• O faturamento de energia deve considerar o montante de energia
consumida reduzindo a quantidade de energia injetada na rede e os
créditos acumulados de meses anteriores, por posto tarifário, onde serão
incididos todos os componentes da tarifa em R$/MWh;

• O excedente de energia que não fora compensado na própria unidade
consumidora poderá ser utilizado para abater o consumo de outras
unidades, as quais podem se caracterizar como empreendimento com
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multiplas unidades consumidoras, geração compartilhada ou autoconsumo
remoto;

• O titular da unidade consumidora onde se encontra a unidade geradora é
responsável por determinar o percentual de compensação que será
destinado às demais unidades consumidoras préviamente cadastradas;

• As unidades consumidoras atendidas com tensão primária devem
considerar as perdas em equipamentos de medição e no transformador
utilizado;

• Os créditos de compensação são mensurados em energia elétrica ativa,
não estando sujeitos a alterações nos valores de tarifa de energia elétrica;

• O sistema de bandeiras tarifárias é cobrado sobre o total do consumo de
energia elétrica a ser faturado.

Na sequência o 8º artigo define que os custos e aspéctos técnicos do sistema

de medição são de responsabilidade da distribuidora, exceto para unidades de
minigeração.

Por fim, os últimos pontos da resolução normativa tratam de pontos

específicos e disposições gerais, como da coleta de informações sobre a unidade de

geração, a qual fica a cargo das distribuidoras, irregularidades na unidade
consumidora, prazos para novas revisões, etc.

A REN Nº 482/2012 apresentou e regulamentou a nova estrutura operacional

para o sistema de GD, e mesmo com algumas necessárias reformulações no texto, a
evolução do mercado foi significativa, crescendo exponencialmente ao longo dos

anos. No próximo tópico serão mostrados os principais eventos que suscederam essa
resolução normativa.

4.1.2 Pós Resolução Normativa Nº 482/2012
A publicação da REN deu início a um novo mercado no setor energético, em

principal voltado para a energia solar. Com isso foram criadas inúmeras novas
políticas que buscavam complementar a regulamentação. Essas políticas visavam o
incentivo de fontes renováveis, sendo por meio de programas, incentivos fiscais ou
isenção de taxas (DOYLE, et al., 2021).
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Minas Gerais se tornou o estado pioneiros na promoção de energias

renováveis. No ano de 2013 houve a publicação do Decreto 46.296/2013 com o

objetivo de: “promover e incentivar a produção e consumo de energias de fontes

renováveis e contribuir para o desenvolvimento sustentável.” (MINAS GERAIS, 2013).
Para isso foram concedidos incentivos fiscais para a produção de componentes,

infraestrutura e materiais utilizados na construção de empreendimentos de energias

renováveis, bem como para o fornecimento de energia proveniente de fontes
alternativas.

Tal legislação foi de suma importância para alavancar o setor de energias

renováveis do estado, e, principalmente para a GD, que até os dias atuais é o estado
com maior capacidade instalada dessa modalidade de geração (ANEEL, 2021).

Outras ações tributárias foram tomadas com relação a taxação de unidades

de micro e minigeração distribuída. Considerando o Convênio ICMS 16 de 22 de abril
de 2015, amparado pelo Ajuste SINIEF 02/2015, todos os estados e o Distrito Federal

ficariam autorizados a conceder isenção de ICMS para os geradores, além de
diferenciar entre a energia elétrica fornecida pela distribuidora ao consumidor e a

energia injetada na rede de distribuição pelo consumidor (CONFAZ, 2015). Os
estados do Amazonas, Paraná e Santa Catarina foram incluídos alguns anos depois
por meio do Convênio ICMS 42/2018.

Nos mesmos moldes a Lei Nº 13.169/2015 concedeu isenção da contribuição

para o PIS e COFINS para a soma entre a energia injetada na rede com os créditos
de energia ativa da unidade consumidora (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2015).

O Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica

(ProGD) foi lançado em 2015 e teve como principal objetivo elaborar estudos técnicos,
regulatórios, políticos e comerciais para o desenvolvimento da GD (em principal para
a fotovoltaica), buscando experiências nacionais e internacionais como base de

estudo. O relatório final do ProGD divulgado em 2019 trouxe diversas recomendações
para o avanço dessa tecnologia no cenário nacional (MME, 2019).

Em relação a incentivos de financiamento é possível citar duas principais

linhas de crédito disponibilizadas por bancos nacionais. A Caixa Econômica Federal
por meio do programa Construcard disponibiliza um cartão voltado a cadastro de

pessoa física que pode ser utilizado para a compra de materiais de construção com
taxas e prazos favoráveis, o qual pode ser utilizado também para o financiamento de
equipamentos de energia solar fotovoltaica (CAIXA, 2019).
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Já o BNDES Finem disponibiliza linhas de financiamento para CNPJ com

diversas taxas que variam de acordo com o investimendo, dentre eles a geração de
energia solar é dada como uma das fontes mais incentivadas (BNDES, 2021).
4.2 Panorâma atual

Após a consolidação da REN Nº 482/2012 o mercado brasileiro passou a

investir cada vez mais em geração descentralizada de energia. A GD apresentou um

crescimento exponencial desde a publicação da resolução normativa, em especial
para a energia fotovoltaica, que apresentou um grande avanço não somente por conta

da abertura desse mercado, mas também por ser uma das fontes mais acessíveis
para a maioria dos interessados.

As atualizações realizadas durante a vigência da REN, além das políticas

suplementares que incentivaram as fontes alternativas de energia tiveram papel

importante na evolução desse sistema. Na Figura 2 pode ser visto o aumento da
capacidade instalada de GD no Brasil ao longo dos últimos anos, em que é possível
notar o crescimento mais acentuado após 2015, ano em que várias medidas foram
implementadas por meio da REN Nº 687/2015.

Figura 2 - Evolução da GD no Brasil 2007-2020

Fonte: BEZERRA (2021, p. 6)

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2021), para o ano

de 2020 o Brasil alcançou a marca de 4.768MW de potência instalada para as
unidades de GD, atingindo a geração de 5.269GWh de energia. Desses números a
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energia solar fotovoltaica representa 4.635MW de capacidade de geração, o que
representa cerca de 97,2% do total da GD no país.

O valor mais atualizado até o momento em que este trabalho foi escrito pode

ser retirado do banco de dados disponibilizado via plataforma virtual da ANEEL. De

acordo com a atualização de novembro de 2021 constavam ao todo 667.802 unidades
de GD, as quais beneficiavam 859.623 unidades consumidoras, computando um total
de 7,705GW de potência instalada. (ANEEL, 2021).

Da quantidade de unidades de GD descritas a fotovoltaica é a que mais tem

destaque. Essa fonte conta com 667.319 unidades de geração enquanto as demais

fontes (térmica, eólica e centrais de geração hidrelétrica) correspondendo a 489
unidades. Dos 7,705GW de capacidade instalada de GD a energia solar concentra

7,515GW, seguida por unidades térmicas, com aproximadamente 0,111GW (ANEEL,
2021).

Outro ponto de importante destaque é em relação aos estados com maiores

capacidades de geração. Os três primeiros estados em potência instalada são Minas
Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, este último pode indicar que políticas de

incentivo para GD podem surtir mais efeito para a aderência de consumidores do que

a incidência solar, uma vez que trata-se de um dos estados com menor incidencia
solar do país.

Ao mesmo tempo Minas Gerais conta com 1,442GW de potência, enquanto o

segundo colocado São Paulo apresenta 0,984GW, o que também pode ser um

indicador de que as políticas para promoção da GD adotadas precocemente
alavancaram os índices do estado.

A demanda por sistemas de GD no Brasil ainda apresenta uma tentência

crescrente. De acordo com Rigo et. al. (2022, p. 1) o número de empresas de
instalação de sistemas fotovoltaicos saltou de 1.600 para 14.200 nos últimos três

anos. Entretanto a perspectiva de crescimento para os próximos anos está atrelada a
possíveis mudanças no sistema de compensação de energia que estão em discussão
no cenário brasileiro, as quais serão discutidas no próximo tópico.
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4.3 Projeção para o futuro
O setor da micro e minigeração distribuída esteve em forte discussão nos

últimos anos. Em 2019 a ANEEL publicou a Audiência Pública 01/2019 buscando

receber contribuições para a Análise de Impacto Regulatório a respeito de uma

sugestão para as regras aplicáveis à micro e minigeração distribuída (ANEEL, 2019).

No mesmo ano foram realizadas mais uma consulta e uma audiência pública,

a Consulta 025/2019 e a Audiência 040/2019 respectivamente. O objetivo também

seria obter uma participação popular para receber subsídios e informações para as
regras aplicáveis à micro e minigeração distribuída (ANEEL, 2019; ANEEL, 2019).

A proposta apresentada pela ANEEL passa por um conceito do sistema de

compensação de energia. Na forma natural do sistema tributário apresentado na REN
Nº 482/2012 o consumidor que injeta energia na recebe compensação em 100%
dessa energia. Esse sistema tem se tornado ineficiente quanto aos custos do uso do

sistema de distribuição, uma vez que o déficit é repassado para os consumidores que
não possuem GD (DOYLE, et al., 2021).

Para isso a ANEEL sugeriu um sistema onde a energia que é injetada na rede

por parte da unidade geradora passe a ser tributada conforme as taxas existentes

para a energia elétrica no Brasil. No total foram disponibilizadas cinco alternativas,
que podem ser acionadas conforme a capacidade instalada de GD no país for
atingindo determinados patamares (ANEEL, 2019).

A seguir, no Quadro 1, são apresentadas as cinco alternativas possíveis de

tributação da energia injetada na rede. Também é mostrado na Figura 3 uma
ilustração das alternativas existentes.

Quadro 1 - Propostas de alteração na compensação de energia gerada por unidades de GD
Proposta

Descrição

Alternativa 0

Cenário atual: a compensação da energia injetada na rede
se dá por todas as componentes da TUSD e da TE

Alternativa 1
Alternativa 2

Incide Fio B: a componente Transporte Fio B incidiria
sobre toda a energia consumida da rede. As demais
componentes tarifárias continuariam incidindo sobre a
diferença entre a energia consumida e a energia injetada
na rede.

Incide Fio A e Fio B: as componentes referentes ao
Transporte (Fio A e Fio B) incidiriam sobre toda a energia

Percentual de
compensação
da energia
100%
73%
67%
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consumida da rede. As demais parcelas da tarifa
continuariam incidindo sobre a diferença entre a energia
consumida e a energia injetada na rede.
Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

Incide Fio A, Fio B e Encargos: equivalente à alternativa
anterior, mas incluindo a parcela de Encargos da TUSD
entre as componentes que seriam aplicáveis a todo o
consumo de energia registrado na unidade.

Incide toda a TUSD: com esta alternativa, as componentes
da TE incidiriam sobre a diferença entre a energia
consumida e a energia injetada na rede, de maneira que a
TUSD continuaria incidindo sobre toda a energia
consumida da rede
Incide toda a TUSD e os Encargos e demais componentes
da TE: neste caso, apenas a componente de Energia da
TE incidiria sobre a diferença entre a energia consumida e
a energia injetada na rede. As demais componentes
tarifárias incidiriam sobre toda a energia consumida da
rede.

60%

50%

43%

Fonte: Adaptado de (ANEEL, 2019, p. 22; DOYLE, et al., 2021, p. 3)
Figura 3 - Ilustração de alternativas de tarifação para GD

Fonte: ANEEL (2019, p. 22)

A partir dessas alternativas, a EPE publicou em julho de 2021 um relatório

sobre a condição atual das unidades de micro e minigeração distribuída, bem como
as projeções para o ano de 2031, feitos a partir de estudos baseados em teorias de

inovações, que trata do processo de difusão de novas tecnologias no mercado (EPE,
2021). Essas projeções são descritas em cinco possíveis cenários, onde cada um

apresenta uma evolução diferente baseado em condições mais ou menos favoráveis
para o setor de GD. A Figura 4 apresenta essas projeções, e os cenários são descritos
na sequência.
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Figura 4 - Projeções para a capacidade instalada de GD

Fonte: (EPE, 2021)
Cenário Superior: Considera a manutenção das regras vigentes para MMGD.
Cenário Primavera: Cenário similar ao anterior, com o advento adicional da
cobrança de tarifa binômia.
Cenário Verão: Cenário com incentivos moderados, com a previsão de
cobrança escalonada da TUSD Distribuição, TUSD Transmissão e da TUSD
Encargos. Adicionalmente, considera cobrança de Tarifa Binômia.
Cenário Fio B Gradual: Baseado no Projeto de Lei 5829/2019, é um cenário
que mantém grande parte dos incentivos à MMGD. Considera apenas a
cobrança gradual da TUSD Distribuição (FIO B), começando com o
pagamento 20% em 2023, até 100% em 2031.
Cenário NT ANEEL: Cenário em que o Brasil remove os incentivos existentes
no Sistema de Compensação de Energia. Baseado na Nota Técnica n°
30/2021 publicada pela equipe técnica da ANEEL (EPE, 2021).

É possível ressaltar que mesmo para o caso menos favorável, o país possuí

uma tendencia de alta para investimentos em GD, o que pode também indicar que a
GD ainda possuirá tempo de retorno de investimento atrativo para os interessados.
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5 GERAÇÃO DISTRIBUIDA NO MUNDO
A Geração Distribuída, ao redor do mundo, não possuí um consenso a

respeito de sua definição, variando de acordo com o país ou órgão regulador vigente.

As definições podem variar de acordo com suas características, como potência,
localização

no

sistema

elétrico,

ANDERSSON; SÖDER, 2001).

conexão,

tecnologia,

etc

(ACKERMANN;

Na definição chinesa a GD trata de uma fonte de energia ao lado ou próximo

ao consumidor, com autoconsumo e injeção na rede, além de considerar fontes como

por exemplo: pequenas hidrelétricas até 50MW; novas formas de geração como solar,
eólica, biomassa, etc., conectadas ao sistema de distribuição em diversas classes de
tensão; cogeração e resfriamento de gás natural com 70% de utilização e consumo
local (GUIYONG, 2017).

Também pode-se citar a definição no mercado inglês, que estabelece que

fontes de geração distribuída são predominantemente de capacidade instalada inferior
a 100MW (ACKERMANN; ANDERSSON; SÖDER, 2001).

Para a Agência de Energia Internacional (IEA) a definição para a GD baseada

em fontes de energia solar pode ser categorizada em três classes: residencial
(limitada em 10kW de potência instalada); comercial e industrial (variando de 100kW

a 1MW de potência conectada à rede); e off-grid (nível de potência menor que 100kW).
(IEA, 2019, p. 69).

Como visto no cenário brasileiro, a principal fonte de geração utilizada como

GD é a solar fotovoltaica. Esse caso se repete a nível mundial, sendo amplamente
utilizada como a tecnologia que representa o setor de GD no planeta. Por essa razão
a grande maioria das políticas de incentivo e os modelos de compensação são
principalmente relacionados à energia solar.

Dito isso, considerando apenas a energia fotovoltaica distribuída, para o ano

de 2018 a potência instalada no mundo era de 215GW, além de que há uma previsão
de que essa fonte alcance a marca de 530GW de potência instalada para o ano de

2024. É importante salientar que a difusão de GD e da energia solar teve um
crescimento extremamente acelerado nos últimos anos. Esse crescimento acelerado

ocorreu tanto para a GD em nível residencial e comercial quanto para a geração

centralizada (a qual teve um crescimento ainda mais acentuado), como é mostrado
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na Figura 5 que representa a capacidade instalada de sistemas fotovoltaicos de
acordo com o segmento, além do percentual de cada segmento.

Figura 5 - Capacidade de energia fotovoltaica por segmento

Fonte: IEA (2019, p. 69)

Outro destaque é perceptível a respeito da mudança de perfil se alterar do

modelo offgrid1, que muitas vezes ocorre em sistemas isolados como por exemplo no
setor de telecomunicação, para um perfil com extrema predominância de GD
conectara à rede. Possíveis justificativas para isso são o aumento da eletrificação

(alcançando redes anteriormente isoladas), os sistemas de compensação que
remuneram o excedente de energia trasmitido à rede, os custos de sistemas de
armazenamento de energia que atualmente são inviáveis em relação à sistemas

ongrid, e por fim a grande difusão desse sistema de energia no setor residencial,
comercial e industrial.

O avanço das tecnologias de geração distribuída (em principal a fotovoltaica)

gerou um grande impacto na difusão desse sistema ao aumentar a eficiência e reduzir

os custos. Entretanto as políticas e regulamentações para a inserção em sistemas de
potência entrou em discussão ao tempo em que a demanda aumentou. Portanto,
dessa maneira cada país delimitou suas regras conforme o cenário interno e

características de seu sistema elétrico, resultando em diversas topologias de incentivo
e regulação que variam conforme o país.

Para a GD o termo Offgrid representa unidades geradoras que não estão conectadas a
nenhuma rede de energia, operando com foco no autoconsumo e algumas vezes utilizando
sistemas de armazenamento de energia.
1
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A partir disso começaram a ser validados inúmeros estudos para identificar

fatores sobre quais as políticas mais adequadas, visando o aumento na taxa de
inserção da GD no sistema elétrico, o tempo de retorno de investimento, os custos de
produção de energia, etc. Além disso inúmeros países já alteraram as
regulamentações algumas vezes conforme se deu o avanço do sistema, buscando
equilibrar a quantidade de GD conforme as metas e interesses internos.

No Quadro 2 são mostradas as opções adotadas por alguns países referente

aos métodos de compensação de energia exportada à rede, é possível notar que

alguns países possuem mais de uma topologia, podendo variar de acordo com o tipo

de consumidor (residencial, industrial ou comercial), ou até mesmo sendo opções para
o mesmo tipo de consumidor.

Quadro 2 - Método de compensação para GD adotado em diversos países do mundo
País

Compra e
venda total
de energia
(FiT)

Net-metering

China

Sim

Não

-

EUA
(California)

Não

Sim – anual

EUA (Nova
Iorque)

Valor
estipulado

Não

Não

-

Alemanha

Sim

Não

-

Reino Unido

Não

Não

-

Filipinas

Não

Sim – mensal

México

Sim

Sim – annual

Contabilidade
de energia

Modelos de autoconsumo em
tempo real

Remuneração Contabilidade
pelo excedente de energia

Remuneração
pelo excedente

Sim – tempo
real

Valor estipulado

Não

-

Sim – tempo
real

Valor estipulado

Sim – tempo
real

Valor estipulado

Preço de
atacado de
energia

Sim

Valor estipulado

Não

-

Valor
estipulado

Sim

Preço de
atacado de
energai

Fonte: Adaptado de (IEA, 2019)

A tendência para a geração fotovoltaica distribuída para os próximos anos é

de crescimento, de acordo com a IEA (2019, p. 81), o incremento de capacidade

instalada para a GD é de aproximadamente 250%, podendo alcançar a marca de
530GW no mundo. A Figura 6 apresenta a evolução para a energia solar fotovoltaica
dois cenários de crescimento possíveis para a GD, um com tendência mais acelerada
e outro mantendo as condições regulatórias atuais.
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Figura 6 - Previsão de crescimento para a GD fotovoltaica por segmento para o ano de 2024

Fonte: IEA (2019, p. 82)

Como cada país apresenta uma forma de regulação e incentivos para a GD,

nesta seção serão abordados individualmente alguns países com o objetivo de

explanar mais sobre seu sistema elétrico com foco na GD, além de, quando possível,

abordar previsões e alterações previstas em seu mercado regulatório. Os países
foram determinados devido a fatores político-regulatórios e/ou quantitativos, o que
pode destacá-los no cenário mundial. Serão abordados os Estados Unidos, a
Alemanha e China.

5.1 Estados Unidos da América
Os Estados Unidos é uma das maiores economias do planeta, o que reflete

também na demanda por energia elétrica. Com isso também se tornou um dos
maiores países na geração de energia, contando com mais de 1000GW de

capacidade instalada. A predominância do sistema elétrico é de energia proveniente
de gás natural, com cerca de 43% da capacidade de produção do país para o ano de
2020. Entretanto o segmento de energias renováveis vem tomando espaço ano após

ano, alcançando a marca de 25% de capacidade instalada para o mesmo ano. A
Figura 6 mostra a evolução do total de capacidade instalada por fonte de energia
renovável nos Estados Unidos (EIA, 2021).
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Figura 7 - Evolução da capacidade instalada de fontes renováveis nos EUA

Fonte: EIA (2021)

Na Figura 7 também é possível notar o avanço da energia solar. Essa

informação também confirma que a GD cresce cada vez mais no país, uma vez que
hoje a energia fotovoltaica compreende grande parte dos investimentos em geração

distribuída. A energia solar de pequena escala nos EUA no ano de 2020 atingiu a
marca de 27,7GW de potência instalada, onde cerca de 38% desse total estando
localizado na California.

Outra característica importante, presente nesse país americano, é uma

particularidade política onde cada estado tem alta taxa de autonomia para estipular

suas leis e regulamentações. Essa particularidade foi mostrada na Tabela 1, ilustrando
que o estado de Nova Iorque apresenta diferente metodologia de compensação de
energia em relação ao estado da California.

Um dos pontos mais importantes para a difusão da GD nos Estados Unidos

foi a publicação do ato Energy Policy Act of 2005 (em tradução livre: Ato de Política
Energética de 2005), o qual redefiniu inumeras áreas do setor energético do país.
Referente às políticas para energias renováveis e GD.

Essa regulamentação foi significativa abordando temas como: investimento

em tecnologia fotovoltaica em prédios públicos; investimentos em pesquisa e

desenvolvimento (P&D) para geração distribuída e outras tecnologias; regularizou o
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net-metering como uma aplicação para recursos distribuídos, com bastante foco para
a CHP2; abriu regulamentação para métodos de medição inteligentes, abrangendo a
medição horária (EUA, 2005).

Outro ponto de destaque do ato foram as alterações com relação a

interconexão de geradores à rede de energia, permitindo que fontes de GD fossem
conectadas aos sistemas de potência por meio de alterações no marco regulatório

denominado Public Utility Regulatory Policies of 1978 (PURPA), principal regulação
referente aos padrões do sistema elétrico nacional. Além disso, também estabelece

os padrões de qualidade para inserção baseados no IEEE Standart 1547, referente a

interconexão de recursos energéticos distribuídos com o sistema elétrico de potência.
(EUA, 2005). De acordo com Keith Malmedal, mesmo com a autorização de um total

de 800 milhões de dólares em projetos e pesquisas, a maior influência do Energy
Policy Act 2005 para a GD está relacionada às mudanças feitas no PURPA
(MALMEDAL; KROPOSKI; SEN, 2006).

Outra política que favorece a geração distribuída no país é o Renewable

Portifolio Standart (RPS), a qual estabelece que as concessionárias de energia devem
alcançar um percentual de sua geração de energia baseada em fontes renováveis,
além de fornecer incentivos monetários. Cerca de 22 estados definiram metas para a

GD ou contam com essa fonte para alcançar a diretiva (SCHELLY; LOUIE; PEARCE,
2017). O RPS trata-se de uma política de incentivo por meio de diretivas que pode
acompanhar outras políticas com o objetivo de aumentar o interesse em fontes
renováveis.

Algumas políticas fiscais também são adotadas, por exemplo o Investment

Tax Credit (ITC – Crédito Fiscal de Investimento) é um incentivo para novos
investidores por meio da redução de custos de investimento, o que ajuda a reduzir o

retorno de investimento. Os incentivos podem alcançar até 30% de redução das taxas
fiscais, no entanto é uma política que está em processo de phase-out3 (IEA, 2019).

Outros dois métodos para fortificar a adoção de GD nos EUA são o

Community Solar e o Virtual Net-Metering. O primeiro é referente a um programa que
CHP, proveniente do termo Combined Heat and Power é uma tecnologia que aproveita de
sistemas de aquecimento (em alguns casos residenciais) para a geração de energia a partir
do calor excedente da fonte. Bastante comum em países desenvolvidos, essa tecnologia é
também considerada uma forma de GD (EPA, s/a).
3 Phase-out é o termo empregado para referenciar a um processo ou produto que é
eliminado progressivamente.
2
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permite que vários consumidores invistam em um único sistema fotovoltaico, cujos

lucros serão repartidos proporcionalmente entre os mesmos (FREY; MOJTAHEDI,

2018). Já o Virtual Net-Metering apresenta uma forma para que os prosumers tenham
a possibilidade de investir em GD sem que a mesma esteja localizada diretamente em
sua unidade consumidora (NREL, 2021).

A grande maioria dos estados dos EUA utilizam a metodologia de Net-

Metering para a compensação de energia dos consumidores, chegando a um total de
42 estados, os quais podem aplicar as taxas de remuneração baseados em sua

política interna. A remuneração pode variar desde o preço da tarifa de energia pago
pelo consumidor até mesmo a remuneração nula. Atualmente dois estados (Minnesota

e Austin, Texas) adotaram uma nova forma de compensação de energia denomindada

Value-of-Solar (VOS), essa metodologia diferencia a tarifa de energia gerada da tarifa
de energia consumida, onde a compensação é feita baseada nos custos da

concessionária de energia, e podem variar de acordo com alguns fatores como:
compra de combustível e de energia feita pela concessionária; custos de transmissão,

distribuição e capacidade de geração; perdas nos sistemas de transmissão e
distribuição; serviços ancilares e por fim os impactos ambientais. No sistema de

compensação VOS os prosumers auxiliam nos custos dos sistemas de distribuição e

trasmissão de energia, evitando as preocupações de repasse de custos aos demais

consumidores do sistema elétrico, o que está bastante associado ao Net-Metering
(NREL, 2021).

Uma das últimas alterações polÍtico-regulatórias de importante destaque nos

Estados Unidos ocorreu em 2020. Neste ano, a Federal Energy Regulatory Comission

(FERC), publicou a regulamentação denominada “Order 2222 - Participation of

Distributed Energy Resource Aggregations in Markets Operated by Regional
Transmission Organizations and Independent System Operators”. Essa publicação

determinou parâmetros e removeu barreiras para que recursos energéticos
distribuídos (que inclui GD, armazenamento de energia, resposta da demanda, dentre
outros) possam participar do mercado livre de energia do país. Essa medida tem
como objetivo reduzir os custos para os consumidores por meio do aumento na
competição do mercado de energia, além de aumentar a flexibilidade do sistema

elétrico. Entretanto também são estabelecidos padrões técnicos mais rígidos para os
geradores interessados, como por exemplo em relação à medição e telemetria e
também a coordenação para com o sistema elétrico (FERC, 2020).
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5.2 Alemanha
A Alemanha pode ser considerada uma das precursoras em investimentos em

energia renováveis, iniciando investimentos de pesquisa no ano de 1974, além de ter
voltado sua economia para um viés ecológico desde os anos 90, buscando reduzir a

utlização de fontes nucelares e aumentando a inserção de fontes renováveis
(LAUBER; MEZ, 2004). Isso a faz possuir também um dos mercados mais experiêntes

em relação a GD. A lei Electricity Feed-In Law of 1991 se tornou uma das primeiras
políticas abrangendo a nível nacional o uso de energias renováveis no sistema
elétrico.

Essa lei foi fundamental para difundir o uso de sistemas renováveis de

energia, surgindo simultâneamente com as discussões a respeito da geração

distribuída e sua inserção no mecado. Suas principais atribuições foram garantir o
acesso à rede de energia para fontes renováveis, além de também obrigar a compra

de energia dessas fontes por preços acima do nível de mercado. Nessa lei os preços

da compra de energia eram definidos a partir da receita média de preços de energia
vendidos no ano anterior. Outro detalhe importante trata da diferenciação entre as

fontes de energia, onde as fontes solar e eólica recebiam maior remuneração, seguido

de fontes hídricas, de biomassa e biogás. A lei também não abrangia unidades de
geração maior que 5MW (IEA, 2013).

A Electricity Feed-In Law of 1991 foi reduzindo as taxas de remuneração ao

longo dos anos, sendo alterada devido às sobrecargas finaiceiras imposta para as
concessionárias de energia, especialmente para as localizadas próximas ao litoral,

onde a maioria das usinas eólicas são alocadas (IEA, 2013). No ano de 2000 a
Electricity Feed-In Law of 1991

foi substituída por uma pela lei denominada

Renewable Energy Sources Act of 2000 (ou Ato de Fontes de Energias Renováveis),
que utilizava dos mesmos princípios da primeira, entretanto com taxas e tarifas
aprimoradas (LAUBER; MEZ, 2004).

A política energética do Renewable Energy Sources Act of 2000 definiu que

os geradores que utilizam de fontes renováveis também devem passar a arcar com

os custos externos da produção de energia da mesma forma que os geradores

convencionais, mas também estipulou taxas de fontes renováveis no sistema elétrico

50
perante os operadores do sistema. As tarifas Feed-In aplicadas também eram
baseadas confome a tecnologia da fonte, além de passarem a fixar 20 anos de tarifas

de compensação, passando a tornar investimentos em fontes renováveis mais
seguros e garantir o retorno de investimento (LAUBER; MEZ, 2004). Outro detalhe
importante é que a lei agora passa por uma revisão a cada dois anos baseado em

relatórios feitos pelo Ministério de Economia e Tecnologia junto ao Ministério da
Agricultura (IEA, 2014).

A partir da revisão feita no ano de 2012 também foram passadas diretrizes de

objetivos de fontes renováveis no sistema elétrico, estipulando que até o ano de 2030

pelo menos metade da geração deve ser proveniente dessas fontes (IEA, 2016). As
tarifas Feed-In foram reduzidas nessa revisão e nas que se sucederam. Entretanto na

mesma revisão foi introduzido o conceito de Feed-In Premium (FiP), onde os
prosumers poderiam optar entre os valores de tarivas FiT de maneira garantida para

passar a vender a energia com a tarifação FiP por meio do mercado spot4 (LOWDER;
ZHOU; TIAN, 2017).

Outro tema bastante importante foi abordado na revisão de 2014, onde

considerou alguns aspéctos técnicos da operação de sistemas de potência. Nessa

revisão as instalações com capacidade acima de 100kW foram obrigadas a fazer a

instalação de equipamentos de controle e comunicação para que a unidade seja
capaz de ser comandada pelo opreador da rede. Para isso também foram feitos

ajustes na compensação, onde 95% das perdas dos lucros são retornadas à unidade.

Para unidades de geraçao entre 30kW e 100kW essa capacidade de controle passaria
a ser opcional (ANAYA; POLLITT, 2015).

Essas políticas surtiram grande efeito para a GD, principalmente para a

fotovoltaica, alcançando no ano de 2016 cerca de 23GW de potência instalada,

representando 57% do total de energia solar no país. Essa potência instalada, para o
ano de 2016 correspondeu a aproximadamente 5,5% da energia consumida na

Alemanha (SILVA, et al., 2019). A matriz energética alemã se tornou ainda mais
diversificada com o passar dos anos, no ano de 2019 o consumo de energia suprido

por energia renovável alcançou a marca de 42,1% do total. Dessa parcela de fontes
Mercado Spot é uma modalidade de mercado que aceita apenas entregas de mercadoria
imediata, com pagamento à vista (IPEA, 2006). Dentro do mercado de energia essa
modalidade trata de compra e venda de energia no menor prazo possível, podendo ser no
intervalo diário, semanal ou mensal, dependendo do logal em que o mercado spot está
inserido.
4
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renováveis, a energia solar (em que a GD detém grande parcela) corresponde a 39,1%
da capacidade instalada de geração. A Figura 8 mostra a evolução da capacidade
instalada de fontes renováveis na Alemanha ao longo dos anos.

Figura 8 - Capacidade instalada de fontes renováveis na Alemanha

Fonte: BMWI (2019, p. 15)

Mais recentemente novas alterações foram feitas na política energética alemã

referente às fontes renováveis. O Renewable Energy Act of 2021 trouxe mudanças
importantes para o futuro da GD. Uma das mudanças foi referente aos sistemas

fotovoltaicos acima de 500kW, os quais passam a participar do sistema de leilões de

energia, não sendo mais remunerados por tarifas Feed-In. Outra mudança está
relacionada aos objetivos de desenvolvimento sustentável no maís, alterando a meta

para 2030 de 50% para 65% da matriz energética proveniente de fontes renováveis.
Dentro desse novo objetivo, para o mesmo ano de 2030 as fontes de geração
fotovoltaica devem alcançar 100GW de potência instalada (IEA, 2021).

Para a GD as previsões de crescimento são favoráveis para os próximos anos.

Os subsídios oferecidos para a remuneração de excedentes enviados à rede de

energia (valores de tarifas Feed-In) estavam previstos para ter fim a partir do momento

em que a capacidade instalada de energia solar fotovoltaica alcançasse a marca de
52GW. No entanto com a chegada do Plano de Meta Climática Europeia de 2030 o

governo alemão anunciou que irá prorrogar essa política de suporte (IEA, 2019; EU,
2021).
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5.3 China

maior

Devido a sua grande quantidade populacional, a China também possui a
demanda

por

eletricidade

do

planeta.

Sua

matriz

energética

é

predominantemente baseada na queima de carvão, com 56,8% do consumo total do

país no ano de 2020 (NEA, 2013). Também há uma forte capacidade de geração de
fontes hídricas, sendo o país que possui a maior usina hidrelétrica a nível mundial, a

usina de Três Gargantas. A Figura 9 apresenta a geração de energia em GWh por
fonte na China até o ano de 2020.

Figura 9 - Geração de energia por fonte na China

Fonte: IEA (2021)

A China desenvolveu sua política referente a energias renováveis e GD de

maneira mais tardia em relação aos demais países apresentados, tendo um dos

primeiros registros de maior escala no ano de 2009. Denominado Golden Sun
Programme, o programa teve como intuito fornecer subsídios para a instalação de
500MW de capacidade fotovoltaica até o ano de 2012, dividindo em cotas de 20MW

por província. Nesse programa foi definido que a pelo excedente de energia enviado

à rede de energia deveria ser comprado integralmente pelas concessionárias pelo
valor de referência das unidades locais de usinas a carvão (CHINA, 2009).

O segmento da geração distribuída tomou ainda mais força a partir de 2012

com a publicação do 12º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Energético (Energy
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Develop-ment Twelfth Five-year Plan). Essa publicação institucionalizou planos
energéticos e traçou as diretivas para o desenvolvimento da GD, segmentado em três

pilares de diferentes fontes: Eólica, Solar e de Gás Natural. O plano foi de suma
importância pois deu início a fomentação de políticas para o desenvolvimento da GD,
definiu como objetivo o desenvolvimento de tecnologias (em especial para a energia

solar e eólica), e também estabeleceu a metas para o ano de 2015 e 2020 de alcançar,
respectivamente, 21GW e 50GW de potência instalada de energia fotovoltaica
(CHINA, 2012; DONG, et al., 2015).

Em âmbito geral, o 12º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Energético teve

papel fundamental por estipular o desenvolvimento sustentável com energias
renováveis e participação de GD como meta para o país. A partir dessa etapa foram

desenvolvidas regulamentações e leis para amplificar a diversificação da matriz
energética.

No mesmo ano foi regulamentada a possibilidade de adoção de tarifas Feed-

In, definindo que estas devem ser garantidas pelo período de 20 anos e estipulando

valores base iguais ao preço da energia produzida por usinas a carvão, reduzindo o
valor ao longo dos anos com o objetivo de promover o desenvolvimento dessa
tecnologia (IEA, 2021).

As regras aplicadas a interconexão de fontes de GD com o sistema elétrico

foram definidas por meio do aviso “Notice of electricity subsidies of photovoltaic
generation” (Aviso referente a subsídios para geração de energia solar fotovoltaica),
determinando que as concessionárias seriam responsáveis por promover a conexão,
medição e outros fatores associados a integração de fontes renováveis no sistema

elétrico (NEA, 2013). Na sequência a regulamentação foi reafirmada na publicação da
lei “Medidas Provisórias para a Gestão da Geração Distribuída de Energia”, que
estipulou as regras para conexão e subsídios para GD, impondo às concessionárias

a responsabilidades referentes aos métodos de ligação e administração de geradores
distribuídos (CHINA, 2013).

O 13º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Energético deu continuidade ao

processo de inserção de geração distribuída no sistema elétrico, estimulando o

autoconsumo com venda de excedentes para a concessionária de energia (com foco
na energia eólica e solar). Para o setor comercial e industrial também foi incentivado
o uso de fontes de cogeração e fontes de gás natural. No 13º Plano Quinquenal

também foram estipuladas as metas para fontes renováveis de energia, com o objetivo
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de obter 110GW de capacidade de geração fotovoltaica até o ano de 2020 (incluindo
mais de 60GW de GD) (CHINA, 2016).

O crescimento de geração distribuída, em especial para solar fotovoltaica,

teve um aumento exponencial desde a adoção de políticas e regulamentações para o
desenvolvimento de uma matriz energética mais sustentável. A Figura 10 mostra o

crescimento da potência instalada de energia solar fotovoltaica, indicando também o
crescimento de GD fotovoltaica (em vermelho) e centralizada (azul).

Figura 10 - Comparação da evolução de capacidade instalada entre geração fotovoltaica
distribuída e centralizada

Fonte: LI, et al. (2020, p. 255)

No ano de 2017 a China iniciou o processo de phase-out da tarifiação Feed-

In. Por meio do aviso denominado “Notice of Market-based Transaction Pilots for
Distributed Generation” foi aberta a possibilidade de adequação de fontes de geração
distribuída para participar do mercado de energia por meio dos leilões. Ao mesmo
tempo também foram reduzidos os subsídios para novas fontes de GD (CITAR:
Distributed Energy in China Review and Perspective).

Para os anos seguintes o foco se deu no desenvolvimento de programas

voltados à GD, principalmente em relação a pesquisa e desenvolvimento. Alguns

programas desenvolvidos são o comércio local de energia (Peer-to-peer),
investimentos em microredes, sistemas de armazenamento de energia, investimento
em energia solar anexada a rodovias, dentre outros (MARTINOT, et al., 2020).
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Os programas de fomento à energias renováveis também já foram utilizados

para o auxílio na distribuição de renda do país. Por meio do programa PVPA

(photovoltaic poverty alleviation initiative – Iniciativa de redução da pobreza utilizando
energia fotovoltaica) o governo subsidiou projetos de instalação de usinas
fotovoltaicas em pequenas províncias onde a pobreza é um problema. Nesse

programa os lucros da fonte de GD eram distribuídos entre os residentes locais mais
necessitados (LO, 2021).

No ano de 2019 também foram lançados programas de desenvolvimento de

Grid-parity para sistemas fotovoltaicos e para a adoção do sistema RPS (Renewable
Portifolio Standart) para unidades de GD (ZHANG, et al., 2021).

A perspectiva de avanço da GD no país atualmente está atrelada aos passos

que serão definidos no 14º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Energético (IEA,
2021), o qual deverá definir condições para contornar a crise causada pelo

Coronavírus e possívelmente estabelecer e regularizar novas metologias de mercado
(como por exemplo o peer-to-peer).
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6 IMPACTOS E SOLUÇÕES PARA A INSERÇÃO DE GD NO SISTEMA ELÉTRICO
A transição para um sistema energético limpo, sustentável e renovável já se

trata de um indispensável passo para a saúde do planeta, além de ser uma realidade
vivenciada nos dias atuais (IEA, 2018).

Apesar de ser uma tendência de suma importância, e que está sendo tratada

com extrema urgência, essa transição não deve ocorrer sem que hajam estudos e

principalmente um planejamento energético técnico que assegure a eficácia,
qualidade e confiabilidade do sistema elétrico mundial. Isso reflete para a GD, uma

vez que grande porção das fontes desse modelo de geração são renováveis (IEA,
2021).

Os efeitos de uma mudança desenfreada para as principais fontes renováveis

atuais (leia-se solar e eólica) podem ser extremamente danosos para a qualidade e
disponibilidade de energia produzida. Isso se justifica por serem novos modelos de

geração, os quais apresentam inúmeras características e dinâmicas diferentes das
que existem nos modelos convencionais de geração. Esse fato também pode ser
aplicado à GD (IEA, 2021).

Nesse capítulo serão abordadas essas características, bem como algumas

das maneiras aplicadas para mitigar os impactos.
6.1 Impactos

A GD apresenta grande potencial para revolucionar a geração de energia nos

próximos anos, entretanto suas peculiaridades devem ser observadas para evitar que
a solução se torne um problema. Os impactos que a GD pode trazer para o sistema

elétrico variam, podendo ser, por exemplo, devido às estruturas e regulamentações

adotadas ou até mesmo a variabilidade de produção existente (HODGE, et al., 2020).

Portanto algumas das principais consequências da adoção da GD serão

mostrados a seguir divididos em dois segmentos: impactos de nível técnico e de nível
político-estrutural e econômico.
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6.1.1 Técnico
Inúmeras pesquisas a respeito da alta taxa de inserção de GD e fontes de

energia renováveis vêm sendo feitas nos últimos anos. Em principal a literatura traz
os seguintes pontos:

6.1.1.1 Variabilidade e incerteza de geração

As duas principais fontes alternativas de energia hoje são a energia solar

fotovoltaica e a energia eólica, as quais são altamente dependentes de condições
climáticas para a geração. Em razão do método de transformação de energia que
utilizam elas sofrem com problemas de variabilidade e incerteza na geração.

A variabilidade ocorre em razão dos múltiplos padrões de geração que se

alteram em diferentes escalas de tempo. Esses padrões ocorrem desde escalas de
tempo anuais devido à sazonalidade; escalas diárias como por exemplo para a

fotovoltaica que durante a noite tem geração nula; e até mesmo quase
instantaneamente, em que por exemplo para turbinas eólicas o vento pode aumentar,
reduzir ou mudar de direção de maneira extremamente rápida, alterando a potência
absorvida pelas pás da mesma (HODGE, et al., 2020).

Essa variabilidade é extremamente comum para a geração fotovoltaica, o que

pode ocorrer devido ao efeito de sombreamento sobre os paineis. Um dos principais

agentes causadores de sombreamento são as nuvens, reduzindo a incidência solar
sobre o painel e consequentemente afetando a geração. A Figura 11 mostra a
variabilidade da geração de um sistema fotovoltaico para um dia parcialmente
nublado.
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Figura 11 - Variabilidade de geração solar em um dia parcialmente nublado

FONTE: Adaptado de (RAHMANN, et al., 2016)

No geral, devido a mesma característica de alta dependência climática essas

fontes apresentam certo grau de imprevisibilidade na geração. Apesar de existirem
métodos de previsão de condições meteorológicas como vento e insolação, as

previsões não são de alta confiabilidade, reduzindo drásticamente quanto mais longe

a data desejada. Os sistemas elétricos são desenhados para operar com certa
incerteza de geração, entretanto o aumento causado por essas fontes de energia afeta
significativamente a confiabilidade do sistema (HODGE, et al., 2020).

Como tratam-se de fontes não despacháveis, o planejamento da operação de

sistemas com altas taxas de energias renováveis se torna ainda mais complexo, e,
muitas vezes inviável.

6.1.1.2 Dependência de rede e proteção de sistemas de GD
A tecnologia de inversores foi fundamental para o avanço da GD no mercado

internacional, em principal por permitir a conversão da energia gerada por paineis

solares (em corrente contínua) para o modelo de corrente alternada utilizado em
sistemas elétricos de potência. Hoje essa tecnologia é utilizada também em turbinas
eólicas do tipo 3 e tipo 4 (SINGH; SANTOSO, 2011).
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Algumas características construtivas de inversores podem causar grande

impacto na geração. A grande maioria dos inversores utilizados comercialmente para
unidades de GD são do tipo seguidores de rede, ou seja, são equipamentos que

dependem da existência de uma rede pré-existente para que seja feita a sincronização

e em seguida a operação. Isso pode indicar que, com a utilização desses
equipamentos, a GD não estaria a apta a operar sem o auxílio de outras fontes
(HODGE, et al., 2020).

Outra característica existente é referente à proteção de sistemas de GD. Os

dispositivos são, em muitos casos, projetados para serem desconectados do sistema
em situações anormais de tensão e frequência da rede. De certa forma esse sistema

visa garantir a segurança dos próprios equipamentos existentes, entretanto essa
característica pode causar (e já causou) efeitos indesejáveis para a operação de
sistemas de potência (HODGE, et al., 2020).

No dia 20 de abril de 2018 no estado da Califórnia – EUA, ocorreu um blackout

em função do sistema de proteção de GD. Um curto-circuito fase-fase de uma linha
de transmissão de 500kV fez com que relés de proteção de sistema de potência

seccionassem tal linha de transmissão, entretanto a mesma foi conectada segundos
depois. Essa variação de potência de geração causou variações de tensão e
frequência na rede, que por consequência fez com que aproximadamente 130MW de

geração proveniente de GD fossem desconectados, gerando um efeito em cascata
que elevou a carga do sistema como um todo (NERC, 2019).
6.1.1.3 Inércia e regulação de tensão e frequência
Sistemas elétricos apresentam características dinâmicas que podem ser

causadas, por exemplo, pelo aumento ou redução de cargas conectadas ao sistema.

Essas características refletem principalmente em duas variáveis fundamentais para a
rede: tensão e frequência. Eventos mais drásticos (como curto-circuitos) podem
causar quedas bruscas nessas variáveis (GUILLAMÓN, et al., 2019).

O fator inércia presente nos geradores convencionais evita que quedas de

frequência desses eventos sejam ainda mais acentuadas, devido a força rotacional de

grandes massas girantes que permitem uma desaceleração mais lenta e, por
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consequência, uma queda de frequência mais lenta. Essa dinâmica é denominada
controle inercial (HODGE, et al., 2020).

O controle do tipo droop é outra metodologia adotada por grande parte dos

geradores utilizados atualmente, esse controle consiste em uma relação entre a

potência ativa com a frequência e a potência reativa com a tensão. Por exemplo, em
caso de queda na frequência do sistema os geradores passam a aumentar a potência

de saída com o objetivo de elevar novamente a mesma. A Figura 12 demonstra o
controle inercial e a atuação da regulação de frequência em caso de quedas.
Figura 12 - Atuação do controle inercial e droop para ajuste de frequência

Fonte: HODGE, et al. (2020, p. 7)

6.1.2 Nível econômico e de mercado
O crescimento rápido da demanda por GD em diversos locais do mundo

resultou em uma necessidade de estruturação do mercado com tempo reduzido para

o desenvolvimento. Com modelos de mercado pouco desenvolvidos e elevado custo

de investimentos para essa tecnologia, a geração de energia por recursos energéticos
distribuídos necessitou e, em muitos casos, ainda necessita de inúmeros subsídios e
benefícios para se desenvolver (COSTELLO, 2015).
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A trama central no aspécto econômico relacionado a GD está ligado às

concessionárias de energia. O avanço dessa tecnologia traz diversos benefícios para

os operadores do sistema elétrico, por exemplo o aumento de elementos geradores
de energia reduzem a necessidade de geração nas demais usinas do sistema, além

de poder reduzir as perdas no processo de transmissão e distribuição de energia
(SILVA, et al., 2019).

Entretanto devido a outros aspectos da forma como as regulações estão hoje,

o aumento da inserção de GD acarreta em uma amplificação dos custos do sistema.

Tal custo pode ser proveniente de necessidades de reforços em redes de distribuição,
que acarretam em mais despesas para as concessionárias de energia. Esses custos
assumidos pela distribuidora são repassados a consumidores que não possuem GD,

uma vez que estes não podem ser taxados da mesma maneira (SILVA, et al., 2019;
COSTELLO, 2015; ANEEL, 2019).

No cenário brasileiro foi adotada a estratégia de isenção de algumas taxas no

faturamento da energia com o objetivo principal de aumentar a atratividade e redução
do retorno de investimento. Uma das taxas isentas por consumidores com GD é a
Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), a qual é usada pela concessionária
para financiar investimentos necessários para a rede de energia (ANEEL, 2019).

Entretanto consumidores que possuem GD utilizando da compensação de

energia também fazem uso desse sistema, além de muitas vezes gerarem custos

adicionais de investimentos para o sistema de distribuição. Como forma de equilibrar
a balança econômica atualmente as distribuidoras têm repassado tais custos
adicionais aos consumidores que não possuem GD, e tem se tornado um problema

mais drástico a medida que o nível de inserção de novos geradores aumenta (ANEEL,
2019).

No relatório final do programa ProGD (2019, p. 199) foram tratados esses

impactos tarifários constatando uma previsão de instalação de 2,7 milhões de novas
unidades geradoras até o ano de 2030, com potência média de 2kW. Com isso foi

possível verificar que no modelo atual de Net-Metering os custos inerentes de cada
concessionária acarretaria em um aumento na tarifa de energia entre 0,87% a 6,05%.

A Figura 13 representa o aumento percentual na tarifa de energia para o caso citado.
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Figura 13 - Impacto tarifário entre as concessionárias de energia com a instalação de 2,7
milhões de unidades de GD até 2030

FONTE: Adaptado de MME (2019, p. 199)

É importante ressaltar que esse déficiti dos modelos atuais aplicados a GD

não é um caso isolado no Brasil. Inúmeros países iniciaram pesquisas e alterações
de regulação devido aos problemas em decorrência dos subsídios para consumidores
com GD que afetam as concessionárias (SILVA, et al., 2019).
6.2 Soluções
A inserção de GD no sistema elétrico acarretou em impacos, em alguns casos

não previstos, para a operação e gerenciamento de rede, tanto a nível técnico como

para o nível econômico. Na seção anterior foram demonstrados alguns dos principais
efeitos relatados ao longo dos anos de operação dessa tecnologia.

Ao tempo em que a GD se adequou ao mercado e os efeitos se tornaram

perceptíveis começaram a surgir estudos para a redução dos impactos, sejam por
meio de políticas e regulações ou até mesmo pelo uso de equipamentos. Algumas

das práticas para solução estão em fase de estudos, porém outras já estão em estágio
avançado de implementação.

Um exemplo de prática utilizada são as baterias associadas a fontes

fotovoltaicas, que tem como principal intuito o armazenamento da energia quando há
excedentes na produção para que sejam utilizados em momentos que a produção não

é suficiente em relação ao consumo. Os sistemas de armazenamento de energia não
serão abordados de forma específica pois é uma tecnologia já bastante consolidada
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no mercado como uma solução, apresentando inúmeros estudos, os quais também

apontam que o grande problema para que seja mais difundida em sistemas elétricos

ainda é devido ao elevado custo de investimento, entretanto este vêm reduzindo
significativamente ao longo dos últimos anos (IEA, 2018).

A seguir serão apresentadas algumas das possíveis medidas para mitigar os

efeitos causados pela GD no sistema elétrico, apresentando também aplicações
existentes de algumas das práticas.

6.2.1 Operador do sistema de Distribuição
Em muitos casos, na literatura é apontado o termo Distribution System

Operator (DSO) para mencionar as distribuidoras de energia convencionais. Porém a
abordagem de operador de sistema de ditribuição que será levada em consideração

aqui é mais específica em relação a sua função, principalmente levando em conta a
participação de GD (BELL; GILL, 2018; JADHAV; ABHYANKAR, 2022).

O papel das concessionárias de energia atualmente é assegurar que a

energia seja fornecida para os consumidores com qualidade e confiabilidade. Mas
essa função tende a ser amplificada ao considerar o avanço de recursos energéticos
distribuídos (o que pode considerar a GD, sistemas de armazenamento ou também
resposta da demanda).

Para Bell e Gill (2018, p. 772), as funções do operador do sistema de

distribuição poderão ser o monitoramento e a administração ativa do fluxo de potência,
reconfigurar a rede e efetuar ajustes dos níveis de tensão de maneira mais frequênte.

Seria necessária a utilização de técnicas de controle em tempo real e mais interativas
entre o DSO para com os geradores, e entre DSO para com operadores do sistema
de transmissão.

Os sistemas de potência a nível de geração e transmissão convencionais já

são dotados dessas tecnicas de gerenciamento e planejamento da operação. Tais
tecnicas poderiam ser implementadas em escala reduzida, com o objetivo de reduzir
algumas das características da GD como por exemplo a variabilidade. Em alusão ao

sistema elétrico brasileiro é possível comparar com a função do Operador Nacional
do Sistema (ONS) para com as fontes de geração e transmissão de energia.
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6.2.2 Virtual Power Plants
Virtual Power Plants (VPP) ou Usinas de Geração Virtuais é outro conceito

que trata da operação de redes de distribuição com quantidade elevada de unidades
de GD. As VPP podem ser definidas como um agregado de recursos energéticos

distribuídos, o que aumenta sua visibilidade no sistema e a capacidade de controle da

geração. Ou seja, pode ser um conjunto de inúmeros pontos de GD coordenados,
controlados e despachados por um único operador, funcionando como se o conjunto
de fontes de geração atuasse como uma única usina (C.G. MONYEI, 2013).

Na literatura podem ser encontrados dois principais métodos de VPP, sendo

do tipo técnico ou do tipo comercial. A VPP comercial atua buscando o despacho com
foco em operação no mercado de energia, otimizando o fluxo de potência de acordo

com as necessidades mercadológicas. Já a VPP de nível técnico tem como principal
objetivo auxiliar a coordenar a área de atuação da rede, aumentando ou reduzindo o
despacho para realizar o balanço energético, além de permitir prover serviços
ancilares (C.G. MONYEI, 2013).

Um exemplo de VPP é um programa realizado pela Tesla, uma das principais

fabricantes de veículos elétricos atualmente, em conjunto com o operador da rede
elétrica da Califórnia. Neste caso, por meio do programa os proprietários de veículos

da marca podem otar por participar da Tesla Virtual Power Plant, em que os veículos

conectados a rede (operando como recursos energéticos distribuídos) podem
funcionar como um grande banco de baterias, em que o despacho é controlado pela

própria Tesla quando autorizado pelo proprietário do veículo via aplicativo. Esses
eventos ocorrem em situações de sobrecarga da rede, onde unidades consumidoras

cadastradas no programa de Net-Metering do operador também podem receber
créditos pela energia exportada à distribuidora (TESLA, 2021).
6.2.3 Operação descarregada e Inércia Emulada
Com relação a capacidade de controle de tensão e frequência, atualmente

esse é um ponto crucial para a energia fotovoltaica, uma vez que a grande maioria

dos inversores é projetado para operar no ponto de máxima absorção de potência (em
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outras palavras, maximum power point tracking5 - MPPT). Em tese essa forma de
operação deveria ser a mais indicada para que haja a maior potência de saída

possível, porém esse tipo de operação é inviável em termos de operação (TRINDADE,
et al., 2017).

A operação descarregada consiste em reduzir o nível de carga de geração

para um valor abaixo do máximo, o que permite que o gerador possa elevar ou reduzir
a potência de saída conforme a necessidade da rede a qual está conectado, como por

exemplo no controle do tipo droop citado por Guillamón et al. (2019, p. 6). Essa opção
também pode reduzir e amortecer os impactos do sombreamento em painéis
fotovoltaicos (TRINDADE, et al., 2017).

Esse tipo de operação já é amplamente utilizado para as fontes de geração

convencionais, entretanto para as fontes de GD essa é uma opção pouco explorada.

Uma exceção é aplicada para a GD na Alemanha, que demanda que plantas de
potência maior que 30kWp devem permitir o controle remoto pela distribuidora de
energia, para plantas de potência menor que 30kWp é possível optar entre a operação

descarregada (para 70% da potência nominal) ou permitir uma interface para controle

pela distribuidora. Para ambos os casos é exigida a modulação de controle droop de
frequência (MME, 2019, p. 93).

A redução da inércia do sistema em decorrência do desligamento de

geradores síncronos também foi alvo de estudos nos últimos anos. Algumas soluções
obtidas vieram baseadas na emulação da inércia por meio do controle rápido de
frequência. Esse método de controle foi possível em turbinas eólicas e para sistemas
de armazenamento de energia (AKRAM, et al., 2020).
6.2.4 Ride trough de frequência e tensão
A capacidade de evitar o desligamento de usinas por um curto período de

tempo é um detalhe que já vem sendo dado atenção há alguns anos. Alguns fatos

como o citado na seção 6.1.1.2 já levaram a mudanças regulatórias de alguns
sistemas elétricos ao redor do mundo.

MPPT refere-se à tecnologia empregada em sistemas de geração baseado em inversores, o qual
rastreia o ponto de operação em que o equipamento será capaz de gerar a maior potência de saída
possível para o instante, um sistema dinâmico que se altera ao longo do dia.
5
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Algumas normativas como a Rule 21, na Califórnia; VDE-AR-N 4105

(Alemanha), a atualização de 2018 do padrão IEEE 1547, dentre outras
regulamentações já determinam que os inversores conectados à rede devem suportar
alguns níveis de tensão e frequência por algum tempo (HODGE, et al., 2020).
6.2.5 Transações peer-to-peer
O aumento da inserção de GD no sistema elétrico destacou algumas falhas

dos modelos de compensação, como a questão econômica destacada em 6.1.2. Por
esta razão foram realizados estudos em prol de novas metodologias de mercado que

assegurem a viabilidade econômica de fontes renováveis e GD. Além disso também
há o enfoque para o avanço de tecnologias de smart-grid, baseadas em altos níveis
de comunicação entre consumidores, geradores e operadores do sistema elétrico
(MOURA; BRITO, 2019; BELL; GILL, 2018).

Baseado nessas questões, o conceito de Peer-to-Peer trading (P2P) teve

bastante destaque e interesse do mercado. Dentro dessa metodologia a compra e
venda de energia seria feita de maneira direta entre consumidores e produtores de
energia com excedentes disponíveis, ou também por meio de um terceiro agente para

intermediar as transações. Dessa maneira os consumidores podem ter grande
variedade de opções de compra de energia, podendo encontrar o menor preço
buscando a melhor alternativa para sua demanda (BELL; GILL, 2018).

Alguns projetos piloto ao redor do mundo já estão em desenvolvimento e

operação de sistemas baseado em P2P trading. O projeto de Microrrede de Brooklyn
em Nova Iorque fornece às unidades consumidoras da região uma estrutura de

mercado de energia próprio, onde produtores e consumidores. A estrutura de mercado
é feita em um aplicativo onde prosumers podem vender o excesso de energia gerada

e os consumidores têm a possibilidade de compra-la com um sistema de leilões
(MOURA; BRITO, 2019; BMG, 2021).

Outro projeto parecido foi feito no Reino Unido, denominado de Piclo. O Piclo

fornece uma estrutura de mercado online para a compra e venda de energia,
fornecendo aos usuários informações sobre o local de geração da fonte, quais os seus

custos e também como os custos variam ao longo do tempo. O projeto é coordenado
e administrado por uma agregadora, que faz a intermediação entre a compra e a
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venda de energia para produtores e consumidores. Outro detalhe é a com relação às

redes de distribuição, em que os participantes do projeto pagam às concessionárias
da rede o custo pelo tempo de uso da mesma, onde as taxas de tempo de usam
podem variar conforme o período do dia (MOURA; BRITO, 2019).
6.2.6 Precificação local e distribuída
A GD pode acarretar em um aumento no número de variáveis que alteram a

dinâmica e operação do sistema elétrico, em que muitas delas podem afetar nos

custos da energia entregue ao consumidor final. Os custos de operação do sistema

podem ser baseados em condições temporais, como em razão do tempo de uso do
sistema; ou baseado em condições regionais, que levam em conta principalmente às
perdas do sistema em cada localização (MIT, 2016, p. 92).

A utilização de Local Marginal Prices (LMP ou Custo Marginal Local) pode ser

benéfica por trazer com mais precisão os custos do uso de sistemas de distribuição

por parte de gerdores acessantes ao sistema elétrico e também para os

consumidores, além de ser uma forma de mostrar quais os reais custos evitados por
parte da distribuidora considerando as fontes de GD (BELL; GILL, 2018).

Entretanto a utilização de LMP ainda necessita de mais avanços tecnológicos,

uma vez que necessitariam de equipamentos capazes de gerenciar grandes
quantidades de informações em tempo real, com computação de dados e
comunicação consideranto também as inúmeras equações de fluxo de potência e
pontos de operação para determinar o LMP (BELL; GILL, 2018).
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao atentar-se para os objetivos da pesquisa é possível relacionar algumas

constatações. Entretando em um aspecto geral é possívei determinar que cumpriu-se
o que havia sido proposto no escopo do trabalho.

A GD se trata de uma tecnologia recente no mercado internacional, onde

vários países adotaram um foco muito grande para inseri-la em seus respectivos
sistemas energéticos. Entretanto, por se tratar de uma quebra de paradigma recente

(considerando os sistemas energéticos baseados em grandes fontes de geração
centralizadas) não havia um consenso de protocolo sobre como abordar as políticas

de GD. Como visto no capítulo 2 existem várias diferentes formas de se buscar mais
atratividade para investimentos na descentralização da geração.

Também foi possível identificar a abordagem brasileira com relação ao

objetivo de desenvolvimento sustentável ao tempo em que reduzia a dependência de
fontes hídricas de geração. A REN Nº 482/2012 teve um papel fundamental para

difundir o mercado de micro e minigeração, que está em processo de desenvolvimento

acelerado. Entretanto pode-se acrescentar um detalhe relacionado à falta de metas e
objetivos claros para o setor energético brasileiro na busca por energias renováveis
(tal como é feito em diretrizes de diversos países), o que poderia ter acentuado ainda
mais a progressão de GD no país.

Também é possível destacar as mudanças feitas em 2015 para amplificar o

número de interessados. Porém a REN carece de mudanças, como a própria ANEEL
relata por meio das consultas públicas, estudos e propostas que vem sendo feitas nos

últimos anos, mudanças que são importantes para se alcançar uma transição
energética mais justa considerando o repasse de custos do sistema de distribuição
para consumidores que não possuem GD.

As alterações na REN serão determinantes para o futuro da expansão

brasileira no mercado de GD, que hoje emprega milhares de pessoas. Até que as
mudanças venham a ocorrer de maneira mais concreta é possível que exista um

aumento ainda mais acentuado em novos investimentos, considerando que após as

alterações o tempo de retorno de investimento para novos empreendimentos podem
elevar, reduzindo a atratividade.

Em um escopo internacional, a tendencia também aponta para um aumento

de empreendimentos em GD, tendo em vista as previsões apontadas pela IEA. A
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China já detém a maior capacidade instalada dessas fontes no mundo, e considerando
a política interna que visa reduzir a participação de usinas térmicas à carvão, é

possível que continue a ser o país com maior adicional de empreendimentos para os
próximos anos.

Em relação às políticas foi possível identificar diferentes meios de se alcançar

altas taxas de inserção de GD nos respectivos sistemas energéticos. A Alemanha

como uma das precursoras em energias renováveis adotou o sistema Feed-In-Tariffs
e obteve grandes taxas de participação de GD no sistema elétrico, já os EUA
considerando um sistema de Net-Metering (na maioria dos estados) alavancado por
um RPS também vem demonstrando resultados acima da média em termos de
participação.

Com relação à política internacional para os próximos anos é possível

constatar que a tendência potencial está relacionada a busca por investimentos e

atualizações nas regulamentações visando principalmente novas tecnologias

estruturais e de mercado, principalmente para a evolução de sistemas elétricos para
se tornarem smart grids.

Essa é uma tendência de mercado bastante considerável, onde vários

investimentos buscam aprimorar a estrutura das redes existentes visando esse futuro.

Nesse conceito, algumas das soluções apontadas no capítulo anterior têm grande
capacidade de crescimento. Dentre elas uma das evoluções que será, possivelmente,
indispensável é a adoção de tecnologias de fontes de GD controláveis por um

operador, tendo em vista os efeitos que altas taxas de fontes renováveis podem

causar ao sistema elétrico. Dentro disso é possível destacar as Virtual Power Plants
como um dos sistemas que pode se tornar cada vez mais forte e benéfico para o
sistema elétrico.

O mercado de energia também deverá se atualizar, e muito, nos próximos

anos. Considerando não somente a GD, mas também os demais recursos energéticos
distribuídos, novos métodos de transação de energia se tornarão mais evidentes. Em

principal a tecnologia de P2P aplicada em microrredes já está em fase de estudos e
implementação avançada, podendo ser mais um ponto crucial para uma nova fase do

sistema elétrico internacional. A abertura do mercado de energia para GD pode vir a

ser um fator importante para o aumento da competitividade e redução de custos de
energia em diversos sistemas elétricos no mundo.
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8 CONCLUSÃO
Nas últimas décadas a GD se apresentou como uma alternativa para o modelo

energético tradicional, permitindo uma modificação na estrutura de grandes pontos de

geração centralizados para pequenas unidades de geração localizadas mais próximas

à carga. Essa modalidade de geração se consolidou no mercado internacional em
razão principalmente de fatores como a viabilidade econômica para quem investe

nessa estrutura, e também muitas vezes à campanhas de consciência ambiental que
surgiram no mundo todo (ADEFARATI; BANSAL, 2016; IEA, 2019).

Um fator crucial para a inserção da GD é a questão política associada a esse

elemento, uma vez que trata-se de uma tecnologia com interferência direta ao sistema

elétrico. A importância das políticas se dá principalmente em razão de essa ser a
responsável por determinar e regulamentar quais parâmetros e métodos serão

utilizados para que a GD seja adotada em sistemas de potência. É importante destacar
também que políticas e regulações são os fatores que podem influenciar diretamente
na atratividade de investimento, além de que a adoção da GD no planejamento

estratégido de sistemas energéticos pode alavancar ainda mais o seu avanço (BELL;
GILL, 2018; QADIR, et al., 2021; SILVA, et al., 2019).

No Brasil o principal evento relacionado a GD foi a publicação da REN Nº

482/2012, que definiu os parâmetros para a micro e minigeração distribuída, tornando
possível que investidores se relacionem com as distribuidoras de energia locais para

a adoção desse sistema. Essa Resolução Normativa teve grande impacto a nível

nacional, fazendo com que a potência instalada de sistemas de GD multiplicassem
ano após ano. Em 2015 ocorreram modificações importantes para a regulamentação

por meio da REN 687/2015, principalmente permitindo o autoconsumo remoto e a
geração compartilhada. Hoje é possível constatar que essa tecnologia ainda está em

forte adesão no mercado nacional, apesar das possíveis alterações na condução das

políticas que podem afetar significativamente esse desenvolvimento (ANDRADE, et
al., 2020).

Em nível mundial é possível notar que a evolução da geração proveniente de

recursos distribuídos aumentou de forma exponencial, com destaque para a energia
solar fotovoltaica como principal fonte de GD. A China possui a maior parcela mundial

de GD, com números desproporcionais em relação aos demais países, resultado de
políticas implementadas desde 2012 e também em razão de possuir a maior
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população no mundo. Países como Alemanha, Estados Unidos, Japão e Reino Unido
também são destaques em relação a essa tecnologia, principalmente com relação às
medidas adotadas para amplificar a difusão desse sistema. A GD como elemento para

a transição energética vêm sendo tratado com bastante seriedade no cenário políticoregulatório internacional, sendo altamente implementada como diretrizes e objetivos

em estratégias de planejamento de sistemas energéticos (SILVA, et al., 2019; IEA,
2021).

Dessa forma é possível se atentar ao objetivo de busca por implementações

e alterações de regras aplicadas à GD no Brasil e no mundo. Nos capítulos quatro e
cinco foram abordadas desde as primeiras regulamentações e as principais alterações
feitas ao longo dos anos, bem como os resultados das aplicações, e por fim trazendo

algumas das implementações e projeções mais recentes feitas por diferentes estudos
por meio de artigos ou documentações.

Também houveram diversos impactos relacionados ao avanço da GD em

sistemas elétricos, isso ocorre devido a grande mudança na etrutura convencional

existente, tanto em termos técnicos como operacionais e econômicos. Constata-se
que inúmeras mudanças já foram feitas para se adequar ao aumento da taxa de GD

conectada a rede, além de existirem também atualizações em estudo e também fase

de testes. Pode-se dizer que essa tecnologia está sofrendo alterações para se tornar
ainda mais difundida, que poderão acarretar em mudanças estruturais bastante
significativas para os próximos anos (IEA, 2021; HODGE, et al., 2020).

Considerando os objetivos citados no primeiro capítulo é possível também

destacar a importância do sexto capítulo para a conclusão dos mesmos. Dividido em
dois eixos, de impactos e soluções, foram identificadas as principais limitações acerca
da adesão de GD nas redes de energia em todo o mundo, mostrando também

exemplos de casos onde a GD acarretou em impactos. Por fim foram mostrados
também os estudos abordando métodos para mitigação dos impactos mencionados,
além de implementações realizadas em diferentes países.

A partir do desenvolvimento dessa pesquisa foi possível reconhecer e

determinar vários parâmetros que são pontos chave para a GD tanto no Brasil como
no mundo. É importante salientar as políticas e regulações como fatores essenciais
para o desenvolvimento futuro dessa aplicação, e que devem operar junto do mercado

e setor energético para que seja alcançado o objetivo de aumento de fontes
renováveis para o sistema elétrico (QADIR, et al., 2021).
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Com esse trabalho também é possível direcionar linhas de pesquisa para um

desenvolvimento seguro da GD, como a implementação de políticas de diretrizes para

a GD no cenário brasileiro, como por exemplo o RPS; pesquisa a respeito das

alterações regulatórias que estão ocorrendo no Brasil; realizar uma análise das
condições de concessionárias de energia nacionais para uma possível evolução para
operadoras de sistemas de distribuição; um estudo com enfoque nos diferentes

modelos de compensação, como FiT e Net-Metering, além da estruturação de novos
mercados de energia como o P2P ou também realizar uma análise referente a
implementação de VPP para o desenvolvimento de redes de distribuição no futuro.
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