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Propostas Para a Aplicação Inteligente da Micro e Mini 

Geração de Energia no Brasil 

 

Desde abril de 2012 o Brasil conta com uma regulamentação desenvolvida pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica- Aneel para disciplinar a implantação de 
micro e mini geração de energia, possibilitando aos consumidores finais a 
possibilidade de desenvolverem empreendimentos próprios que se prestem a 
atender parte ou todo de suas necessidades energéticas.  

Desde a sua implantação, a Resolução Normativa 482/ 2012 vem provocando 
acentuada mobilização dos consumidores e da indústria fornecedora de usinas 
de pequeno porte, principalmente, mas não exclusivamente da fonte solar, no 
desenvolvimento de ofertas estruturadas de oportunidades aos clientes nessa 
área. O Brasil adotou o mecanismo de compensação de energia, que permite 
tratar a rede elétrica da concessionária como um pulmão ou uma bateria de 
elevada capacidade que pode absorver o excesso de geração num dado 
momento, ou suprir o excedente necessário pera atendimento ao consumidor, 
num momento em que a planta própria é insuficiente para atender a demanda 
momentânea. 

Inicialmente, ainda em 2012, logo em seguida da regulamentação, houve um 
grande desincentivo prático a estes projetos, pois os preços da energia foram 
artificialmente reduzidos pelo governo apesar das condições de suprimento 
energético estarem se deteriorando rapidamente em razão de forte estiagem, o 
que vinha provocando a necessidade crescente de uso de usinas térmicas, de 
maior custo unitário, para assegurar o fornecimento, fato que perdura até hoje. 
Assim, estes empreendimentos não resistiam a um estudo econômico 
elementar, competindo com tarifas artificialmente subsidiadas.  

Esta situação perdurou até o segundo semestre do ano de 2014, ainda com o 
governo contendo os preços artificialmente, enquanto os custos de geração e 
de fornecimento continuavam a subir vertiginosamente e iriam impor, 
inevitavelmente, repasses aos consumidores finais, o que finalmente começou 
a acontecer de forma mais sensível a partir ao período pós-eleitoral. 

Os subsídios ficaram insustentáveis para o próprio governo e os preços tiveram 
que ser então realinhados. Os projetos, que já eram considerados atrativos 
pelo fato de assegurarem certa independência de suprimento das 
concessionárias em situações de emergência ou de um possível racionamento, 
passaram então a ser considerados ainda mais atrativos pela motivação 
econômica, apesar dos retornos ainda se situarem na faixa de 6 a 10 anos, 
dependendo do caso e do local.   Um grande fator que tira esta competitividade 
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é a elevada tributação da energia excedente, fato que tem mobilizado 
unanimemente todo o setor elétrico para sensibilizar os órgãos de fazenda dos 
estados para a sua desoneração, o que ainda não ocorreu. 

A Aneel recentemente realizou uma ampla e competente reavaliação da 
situação de implantação destes empreendimentos e publicou este estudo para 
consulta pública através da CP-026/2015, realizando audiências publicas em 
São Paulo e em Brasília nos dias 17 e 18 de junho de 2012, respectivamente.  

Entre as questões de desoneração fiscal e de incentivos de financiamento das 
instalações para que um número significativo de consumidores possa passar a 
ter acesso a estas alternativas, que forma objeto da maioria das sugestões 
nestas duas audiências, outras muitas boas contribuições apareceram. 

Mas acredito que dois pontos precisam ter uma atenção especial da Agencia 
nesta revisão, que passo a discorrer na sequencia: 

- a exigência da energia gerada ser limitada à capacidade do local da 
instalação do consumo, inviabilizando projetos de extremo benefício sistêmico 
das concessionárias e também individual,  principalmente nos segmentos de 
varejo comercial e de  serviços. 

- a necessária promoção de aderência dos preços e tarifas aos reais custos de 
fornecimento. 

A capacidade permitida deve considerar o uso de cada unidade ou o uso 
regional? 

Na proposta de revisão em discussão, a Agência destaca claramente que o 
sistema de compensação de energia não deve ser considerado como uma 
modalidade de comercialização de energia, mas apenas de um sistema de 
otimização de uso para um mesmo grupo econômico. Ninguém é contra isso, 
na medida em que a compensação somente pode ocorrer dentro do mesmo 
CNPJ ou do grupo econômico da planta geradora, não se prestando para 
alimentar ou fornecer atendimento a outros consumidores. Isso por si só já se 
constitui em uma barreira comercial para a livre comercialização. 

Mas também a Agência claramente quer evitar a implantação de plantas que 
tenham uma sobre capacidade excedente elevada em relação ao consumo 
utilizado na unidade consumidora do local de instalação. Imagina-se que isso 
pretende evitar custos de conexão elevados que poderiam potencialmente e 
eventualmente vir a ser socializados na tarifa dos demais clientes e que 
implicariam na exportação de volumes excedentes consideráveis, mantendo 
elevados carregamentos nas redes vizinhas do empreendimento em questão. 
Visando evitar estes impactos, a Agência, entretanto, incorre em um 
preciosismo que elimina aplicações potencialmente vantajosas para o sistema 
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elétrico, a coletividade dos consumidores, e limita a aplicação que 
potencialmente visibilizaria um grande numero de empreendimentos para 
consumidores individuais significativos, que, entretanto possuem um grande 
numero de pequenas unidades consumidoras. 

Uma categoria de clientes potencialmente interessados na modalidade de 
micro geração é o segmento comercial de baixa tensão, principalmente tarifado 
na categoria B3. São clientes tais como cadeias de lojas de varejo comum, 
pequenos supermercados, agencias bancárias, serviços de correios, casas 
lotéricas e antenas de telefonia, que são pontos de consumo extremamente 
pulverizados, pequenos na individualidade, mas responsáveis por um volume 
considerável de energia, dado o elevado numero de sites similares sob um 
mesmo grupo econômico. 

Ocorre que a grande maioria destes empreendimentos é desenvolvida em 
locais e imóveis alugados, que frequentemente são transferidos em virtude de 
encerramento de contratos ou de remanejamentos da clientela. Instalar um 
grande número pulverizado de unidades geradoras será operacionalmente 
inviável, pela dinâmica dos negócios, pela escala, e pela longevidade 
econômica atual dos projetos, em torno de 6 a 10 anos.  

Pela proposta em discussão estas unidades não poderiam gerar tráfego nas 
redes de distribuição vizinhas, ainda que haja mercado a se beneficiar da 
compensação. Na prática, entretanto, continuarão a receber energia de usinas 
localizadas a milhares de quilômetros de distância, enquanto poderiam oferecer 
opções de geração distribuída a distâncias muito menores de suas respectivas 
localizações físicas. Isso permitiria um significativo reforço do sistema 
distribuidor local e geraria maior robustez e resiliência para seu atendimento 
também das vizinhanças destas plantas descentralizadas nas situações de 
emergência, além de menores perdas associadas comparativamente aos 
grandes sistemas de transmissão, desde que bem planejados. Estes 
empreendimentos maiores poderiam ser mais facilmente incorporados ao 
planejamento das empresas concessionárias e até mesmo considerados de 
forma mais simples em futuros estudos de ilhamento em emergência. Do ponto 
de vista das distribuidoras, o que seria melhor? Ter plantas de geração 
localizadas mais significativas e em pequeno numera, ou um grande número de 
pequenos empreendimentos extremamente pulverizado?  

Proponho que estes mesmos estabelecimentos poderiam ter a sua carga total 
em uma mesma região de concessão consolidada e considerada como uma 
carga única para fins de regulamentação. Assim, poderiam se beneficiar de 
usinas próprias, limitadas nessa mesma área aos critérios da nova resolução, 
de 1 a 5 MW. Estes empreendimentos seriam desenvolvidos seguindo 
parâmetros técnicos e econômicos que não onerassem os demais 
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consumidores e nem as concessionárias, como por exemplo, pelo pagamento 
dos custos de conexão e eventuais reforços de redes julgados necessários 
para o escoamento do excedente.  

Entre fazer uma usina muito distante do centro de carga, como seguimos 
fazendo no Brasil e especialmente na Amazônia, ou colocar uma micro usina 
exatamente no telhado de unidade consumidora, existe um meio termo mais 
razoável que é onde a mini geração distribuída pode promover um atendimento 
mais próximo ao centro de carga, ainda que não exatamente no telhado de 
cada unidade consumidora, e gerar muitos benefícios recorrentes no longo 
prazo para toda a sociedade. 

 Não é razoável limitar oportunidades que gerem benefícios recorrentes de 
redução de perdas, maior flexibilidade operativa e de gerenciamento, maior 
confiabilidade e reforço em situação de emergência, somente para evitar 
potenciais abusos e distorções, que efetivamente podem e devem ser 
combatidos por outros mecanismos.  

O que há de errado nos preços de energia do Brasil? 

A resposta mais curta e direta possível à pergunta acima é que os preços de 
energia do Brasil desprezam a componente de demanda para um numero 
muito grande de grandes consumidores, diferentemente do resto do mundo. 

No Brasil os preços são predominantemente monômios por razões históricas, 
com origens na presença paternalista do estado empreendedor contribuindo 
para uma elevada abundância de capacidade hídrica do estado ineficiente e 
paternalista. Também a extensa malha sempre comparada pelas suas 
dimensões continentais com a europeia e a americana, nosso sistema 
interligado de transmissão historicamente nunca apresentou severas restrições 
de atendimentos à demanda, até por que transporta um décimo da energia 
trafegada nestas outras regiões. Em tempos históricos de sobre investimentos, 
a demanda nunca foi um desafio para o setor no Brasil, nem mesmo no 
racionamento, onde limitamos o consumo e tudo ficou acertado. Por isso não 
temos sequer uma preocupação até hoje de desenvolver sinais de preços 
locacionais representativos.  

Explica-se: os padrões de consumo do Brasil sempre foram menores do que 
em outros países do mundo, por razões econômicas e climáticas. Entretanto, 
em um mundo que caminha para a globalização e fruto de um maior acesso a 
posse de equipamentos também pelos consumidores brasileiros, nosso perfil 
começa a se aproximar dos padrões globais, com o uso crescente e intensivo 
de condicionamento de ambientes principalmente nas empresas e isso não foi 
uma mudança capturada pelo nosso modelo tarifário até hoje. Também não 
somos mais um país com matriz apenas hídrica, mas estamos crescentemente 
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incorporando térmicas e eólicas à nossa matriz, o que deveria estar também 
fazendo que estivéssemos crescentemente tendo que nos preocupar com 
restrições de atendimento à ponta, apesar de ela nunca ter sido desafio. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, todos os consumidores comerciais e de 
serviços pagam tarifa binômia (demanda e energia). A composição da conta, 
dependendo do ramo, é de 50%-50% ou 40%-60%. Por exemplo, os recentes 
eletro-postos, devotados para abastecimento de veículos elétricos, tem uma 
capacidade instalada de cerca de 6,6 KW, o que equivale a um chuveiro 
elétrico de uma residência padrão no Brasil, e pagam por demanda e energia. 
Aqui no Brasil, consumidores que tem capacidade instalada até 75 Kw podem 
ser atendidos e normalmente o são, em baixa tensão e pagam tarifa 
exclusivamente pelos Kwh utilizados, independentemente da demanda, que 
nem é medida. Os custos unitários de energia, nestes países que adotam as 
tarifas binômias para os maiores clientes, logicamente são muito menores:  
para usuários que demandam potencia significativa da rede, esta reserva de 
capacidade, paga na componente de demanda, é uma parte significativa da 
conta, que acaba não onerando os menores clientes. 

Na tarifa monômia brasileira, a socialização de uma tarifa de demanda mal 
alocada resulta tanto em uma taxa mínima como em um custo de energia muito 
maior, socializado para um grupo também maior de consumidores.  

Os preços de energia no Brasil precisam ser reavaliados na horizontal e na 
vertical, retomando a correta alocação de custos proporcionais aos custos de 
atendimento. Isso significa rever as alocações dos custos de capacidade por 
nível de tensão de atendimento (baixa tensão, rede primária, sub-transmissão e 
transmissão) e também para trazer sinais de custos de energia e demanda 
para um numero significativamente maior de consumidores na hora de ponta 
de cada região.  

Em 2011 foi feito um remanejamento de custos nas vertical e horizontal, mas 
os parâmetros utilizados foram absolutamente equivocados, e desprezaram 
totalmente a necessidade de incluir um maior numero de clientes na tarifa 
binômia e as mudanças tanto dos padrões de consumo dos nossos cidadãos e 
empresas, como a mudança da nossa matriz. Isso foi ainda mais prejudicado 
pelo advento dos descontos de energia, fruto da politica equivocada de preços 
reduzidos artificialmente, mencionada no inicio do artigo. 
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