
De: Luiz Daniel Santos Bezerra [mailto:daniel.bez.ifce@gmail.com]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de maio de 2015 12:19 
Para: ap026_2015 
Assunto: Sugestões para alteração - Geração Distribuída 
 
Prezados, 
 
Mais uma sugestão (e contribuição) para possibilitar a expansão da geração 
distribuída no Brasil. 
 
Analisando a conta do mês de ABRIL / 2015 de minha residência, temos: 
(COELCE, UC: 5756026) 
Energia Consumida no mês  92kWh, Valor do Consumo do mês: R$ 61,21, 
o que dá 0,665 R$ / kWh => R$ 665,32 / MWh  
 
Energia Injetada no mês: 57kWh, valor de crédito de Energia Injetada: 
R$ 25,43 ou R$ 0,446 / kWh ou R$ 446,14 / MWh 
 
O valor do MWh para o consumidor final inclui PIS/COFINS, ICMS além dos percentuais 
referentes à geração, transmissão e distribuição. 
 
O valor do MWh da energia Injetada no mês leva em conta apenas a geração, e não inclui os 
efeitos que essa geração distribuída impacta na redução da energia transportada (transmissão e 
distribuição).  
 
Desta forma gostaria de propor uma elevação do valor do MWh, para quem implanta a GD, para 
valores próximos ao da Energia Consumida, considerando que existe redução real no uso das 
linhas de transmissão e de distribuição por parte do produtor próprio de energia. 
 
Alguém poderia argumentar que essa elevação do MWh para os autoprodutores não pagaria os 
custos envolvidos no investimento em novas linhas, expansão da rede etc., porém a ANEEL 
deve observar que o consumidor também está fazendo um investimento, e que este impacta 
diretamente na redução do uso das linhas de transmissão e distribuição.  
 
Outra opção seria a redução gradual do valor do MWh para os 
autoprodutores. Nos primeiros 5 anos de implantação o valor do MWh injetado seria o mesmo 
do consumo, nos 5 anos seguintes sofreria uma redução gradual de 10%, até atingir o valor do 
MWh contando apenas a geração.  
 
Por exemplo (T é contado a partir da data da instalação do medidor bidirecional): 
T < 5 anos: R$/MWh da energia injetada = R$/MWh da energia consumida. 
5 anos< T < 10anos: R$/MWh da energia injetada = 90% * R$/MWh da energia consumida. 
T > 10anos: R$/MWh da energia injetada = R$/MWh da geração. 
 
Fazendo umas contas bem simples aqui, quem implanta um sistema desses leva, mais de 20anos 
para que o sistema apresente algum retorno financeiro, o que é muito desfavorável e pouco 
atrativo, já que a vida útil do mesmo é por volta de 20 anos. 
 
Sem mais. 
 
--  
Eng. Luiz Daniel S. Bezerra, MSc. 
 


