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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a inserção de uma minigeração 

proveniente de fonte solar fotovoltaica localizada no estado de Santa Catarina na 

modalidade de geração compartilhada, por meio de um consórcio firmado entre três 

unidades consumidoras do Grupo A. O método empregado para a análise foi de 

caráter exploratório por meio de estudo de caso devido o surgimento da 

necessidade de identificar de forma qualitativa os problemas de pesquisa 

associados ao trabalho. Devido à modalidade de geração compartilhada ter entrado 

em vigor recentemente, e para que fosse dada robustez à pesquisa exploratória, se 

fez necessário o estudo de caso para modelar a pesquisa por meio de exemplo. A 

fatura base para o estudo de caso foi apenas de um consumidor industrial do Grupo 

A e com base nesse consumidor foi modelado o consumo para 3 indústrias, 

aplicando a inflação (IGP-M) projetada após agosto de 2018. Admitiu-se tributos de 

PIS/COFINS e ICMS fixos devido à complexidade de se obter os valores projetados 

para os tributos. A implementação da geração FV resultou em uma economia de 

63% na fatura das três indústrias modeladas dentro de 25 anos. Vale ressaltar que 

essa é a economia é referente apenas o comparativo da fatura com GD e sem GD e 

que neste momento não foram considerados os gastos com investimentos e outras 

despesas. Por fim, na análise dos cenários de investimento foram feitas simulações 

de 7 cenários. No pior cenário que corresponde ao cenário pessimista obteve-se um 

payback de 15 anos, no cenário realista, que é o caso base do estudo, obteve-se um 

payback de 12 anos e no cenário otimista, um payback de 9 anos.  

 

Palavras-Chave: Geração Compartilhada. Minigeração Distribuída. Sistema Solar 

Fotovoltaico. Indústria. Compensação de Energia. 

  



ABSTRACT 

 

The objective of the work was to analyze the insertion of a minigeration 

from solar photovoltaic generation located in the Santa Catarina state, in the modality 

of shared generation, through a consortium signed between three industrial units. 

The method used for the analysis was the exploratory study through a case study. 

The results obtained with this research were satisfactory considering that there was 

not a project for the construction of the FV generation, which made the budget a little 

more competitiveness, and also the lack of real consumers to invest in this kind of 

generation, to measure the real Minimum Attractiveness Rate. The basis of 

comparison for the case study was only one industrial consumer and the data for the 

other two consumers were based on this consumer. Fixed taxes of PIS/COFINS and 

ICMS were admitted due to the difficult for obtaining these values projections. 

Implantation of the FV generation resulted in an economy of 63% in the invoice of the 

three industries modeled within 25 years. It is worth mentioning that this is an 

economy is referenced only the comparison of the invoice with GD and without GD 

and that, at the moment, is not an investment economy and other expenses. Finally, 

in the investment scenarios analysis, 7 scenarios were analyzed. In the worst 

scenario, that corresponded to the pessimistic scenario, there was a 15-year return. 

In the realistic scenario, which was the base case of the study, the payback was 12 

years and in the optimistic scenario, 9 years. 

 

Keywords: Shared Generation. Distributed Minigeration. Photovoltaic Solar System. 

Industry. Energy Compensation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos o crescimento e a inserção das fontes renováveis na 

matriz energética brasileira têm se tornado uma realidade cada vez maior. A 

sociedade está vivenciando um alarmante e potencial problema, referente à 

escassez energética em longo prazo proveniente de fontes convencionais, tais 

como, petróleo, carvão, gás natural entre outros.  

Diferente da Alemanha e tantos outros países da Europa, o Brasil é um 

país com matriz energética basicamente proveniente das hidrotérmicas. Segundo o 

plano decenal de expansão de energia 2023, “Na matriz de geração de energia 

elétrica, as renováveis deverão representar perto de 86% em 2023” (EPE, 2014, 

p.8). Porém, o volume de energia atual não será suficiente em alguns anos e a cada 

dia que passa existem menos locais para construção de grandes hidrelétricas, e as 

termelétricas não são meios desejáveis para o suprimento em longo prazo do país, 

seja pela questão econômica, quanto pelas questões ambientais.  

O Brasil é um país em desenvolvimento, e isso significa que não há uma 

quantidade expressiva de consumo de energia per capita tanto quanto os países 

desenvolvidos, mas na medida em que um país se desenvolve, maior será o 

consumo de energia deste país, a menos que haja um tratamento e uma política 

adequada de consumo e eficiência energética.  

Com a esperança de um aumento médio do consumo de energia elétrica 

de 3,6% ao ano até 2032, conforme o Caderno de Demanda de Eletricidade (EPE, 

2018, p.4) e sem desconsiderar uma possibilidade de saturação das fontes não 

renováveis ou escassez hídrica, observa-se uma forte tendência mundial pela 

utilização de energia renováveis, porém é importante ressaltar que não deve ser 

levada em consideração somente a escassez de fontes não renováveis e hídricas, 

mas também outras as questões ambientais, sociais e econômicas que impactam a 

sociedade de forma geral. 

A Geração Distribuída (GD) não deve ser tratada como algo distante, pois 

embora esse tipo de geração ocupe uma posição extremante pequena em nossa 

matriz elétrica, vem sendo constantemente alvo de discussões em seminários, 

fóruns entre outros. 
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 Não pode ser descartada a possibilidade de a GD ser um meio para 

amenizar o problema da população frente a uma possível escassez de energia 

elétrica e a tendência devido ao grande interesse da população pela GD é que a 

cada dia esse tipo de geração se torne mais comum em residências, comércios e 

até mesmo para o consumidor industrial.  

A Resolução Normativa nº 482/2012 da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) define as condições gerais para mini e microgeração distribuída 

(ANEEL, 2012, p.2) e diz que: 

I – microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de 
energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras;  

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize 
cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes 
renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio 
de instalações de unidades consumidoras. 

  

Os consumidores que atenderem os pré-requisitos da resolução para 

esse tipo de geração podem produzir a sua própria energia para a compensação do 

seu consumo. De uma forma geral, nota-se que esse tipo de benefício referente às 

fontes de energia que há no planeta pode ser positivo quando visto somente a 

geração e compensação de energia, porém no atual cenário econômico e político do 

Brasil, as questões sobre decidir por implantar uma geração distribuída, em qualquer 

modalidade, são bem mais complicadas do que parecem.  

Este trabalho aborda especificamente a geração compartilhada, que é 

uma modalidade criada recentemente. É extremamente complexo tomar uma 

decisão sobre a viabilidade do projeto analisando apenas o aspecto ambiental ou 

econômico e definir se é viável ou não participar da modalidade de geração 

compartilhada. Cabe ressaltar que esse estudo não é sobre a viabilidade econômica 

para a execução de um projeto solar fotovoltaico na modalidade de geração 

compartilhada. Este trabalho tem como intuito demonstrar como funciona o processo 

da geração compartilhada, por meio de um estudo de caso, considerando o “mundo 

ideal” e onde os supostos investidores aqui tratados como Indústrias A, B e C 



29 
 

 

admitem que se o investimento no projeto tiver ganhos superiores ao montante 

aplicado na caderneta de poupança já seria o suficiente para se ter uma minigeração 

distribuída na modalidade de geração compartilhada.  

Como dito anteriormente, a geração compartilha é algo muito recente no 

ambiente regulado de energia e a resolução que incorpora esse tipo de Geração 

Distribuída é a Resolução Normativa nº 687 de 2015 (ANEEL, 2015) que entrou em 

vigor em 2016. Neste sentindo, por se tratar de uma modalidade de geração e 

compensação bastante recente no mercado é que devem ser tomados alguns 

cuidados especiais com relação à compensação de energia elétrica, tarifas, tributos 

entre outros fatores que podem tornar o investimento na geração compartilhada 

viável ou não. Estes assuntos serão tratados com mais detalhes no decorrer do 

trabalho.  

 

1.1 Justificativa 
 

As modalidades de geração compartilhada, autoconsumo remoto e 

geração em condomínios então contidas na Resolução Normativa 687 de 2015 

(ANEEL, 2015). Essa resolução, que entrou em vigor em março de 2016, tem o 

objetivo de facilitar processos, ampliar e tornar mais dinâmica a geração distribuída, 

facilitando a inserção de geração de energia elétrica na rede de distribuição por meio 

de micro e mini geração por qualquer tipo de fonte renovável. 

A Resolução Normativa 482/2012 apenas permitia que a energia gerada 

fosse compensada em um mesmo CNPJ ou CPF, ou seja, em uma mesma unidade 

consumidora (UC). A Resolução Normativa 687/2015 acrescentou novas 

possibilidades, como:  

VII – geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, 
dentro da mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio 
ou cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade 
consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local 
diferente das unidades consumidoras nas quais a energia excedente será 
compensada. (ANEEL, 2015, p.2) 

É uma modalidade de geração nova no mercado que pode ou não ser 

vantajosa para uma classe de consumidores. 

A Resolução Normativa 687/2015 teve o intuito de fortalecer a Geração 

Distribuída no país, porém como essa resolução ainda é muito nova no mercado as 
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distribuidoras têm um pouco de dificuldade para absorver as mudanças trazidas. 

Acredita-se que com o tempo a geração compartilhada, assim como todas as outras 

modalidades serão bem aceitas e difundidas no país, o que pode proporcionar uma 

matriz energética altamente dinâmica e menos dependente dos grandes centros de 

geração. 

Pensando pelo lado do consumidor essa liberdade de gerar sua própria 

energia para consumo já é uma realidade, porém o aumento das possibilidades de 

geração próximas à carga pode tornar os gastos com energia elétrica mais barata.  

No entanto, para que isso possa se tornar realidade é necessária a 

combinação de vários fatores. No caso da energia solar fotovoltaica - FV, a 

tecnologia da placa FV, localização da instalação, custo do investimento entre outros 

fatores precisam ser considerados. Somente a partir desta análise há como saber se 

isso seria um bom investimento ou não.  

Sendo assim, neste trabalho, por meio de geração compartilhada é 

realizada a simulação da implementação de uma usina solar fotovoltaica de potência 

instalada de 736 kW que corresponde a uma minigeração e por meio de consórcio 

entre 3 unidades consumidoras do Grupo A para partilharem entre si todas as 

despesas e créditos de geração. 

Para fins da análise, as unidades consumidoras terão um percentual de 

crédito referente a energia gerada por meio da usina solar fotovoltaica igualmente 

partilhados entre elas no sistema de compensação, porém não somente os créditos 

de geração serão rateados como também os custos gerais com projetos, conexão 

com a distribuidora entre outros custos que possam surgir no decorrer da execução 

do projeto.  

Com relação ao aspecto financeiro e econômico é levantado o retorno 

financeiro que esse projeto pode proporcionar considerando os patamares de cargas 

e sazonalização para uma melhor análise técnica e financeira. 
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1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar a inserção de uma minigeração proveniente de fonte solar 

fotovoltaica localizada na região sul do Brasil, mas especificamente, no estado de 

Santa Catarina, na modalidade de geração compartilhada, por meio de um consórcio 

firmado entre três unidades consumidoras do Grupo A. 

 

1.2.2 Objetivo Específico 
 

Tem-se como objetivos específicos do trabalho: 

 Analisar as leis, normas e procedimentos que norteiam a geração 

distribuída na modalidade de geração compartilhada para uma melhor 

fundamentação do estudo; 

 Destacar as tarifas, tributos e penalidades que podem influenciar de 

alguma forma os participantes dessa modalidade de geração; 

 Mostrar por meio de um estudo de caso como é feita a compensação de 

energia; 

 Realizar a análise financeira do estudo de caso com diferentes cenários 

de investimentos. 

 
1.3 Estrutura do trabalho 
 

No capítulo 1 são apresentadas a contextualização do problema e a 

justificativa do trabalho, além dos objetivos gerais e específicos. 

O capítulo 2 trata da fundamentação teórica que foi utilizada no trabalho 

como base para o desenvolvimento, enquanto o capítulo 3 descreve a metodologia 

aplicada no trabalho e os resultados obtidos. 

Por fim, no capítulo 4 é apresentada a conclusão do trabalho onde foram 

feitas análises sobre a geração compartilhada, sua inserção na matriz energética e a 

possível descentralização da matriz brasileira a longo prazo. São apresentadas 

também as sugestões para trabalhos futuros.  
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2. SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 
 

Em um país como o Brasil que possui extensão territorial de 

aproximadamente 8.515.759,090 km² segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2016) e diversas fontes de geração de energia, é de 

se esperar uma robusta e complexa estrutura para organização do setor elétrico. 

A estrutura institucional do setor elétrico brasileiro conta com o ambiente 

político e estratégico, regulatório e operacional conforme figura 1 e descrito na 

sequência. 

Figura 1 — Estrutura Institucional do Setor Elétrico Brasileiro 

 

FONTE: CCEE (2018). 

 
 

 Político e Estratégico 
 

No âmbito político e estratégico está o Ministério de Minas e Energia - 

MME que tem como atribuição básica a elaboração, organização e implementação 

das políticas públicas do país. Já o Conselho Nacional de Política Energética - 

CNPE é um órgão vinculado ao MME e é por meio dele que são feitos as 

formulações das políticas públicas.  

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE também é um 
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órgão que está vinculado ao MME e tem por atribuição fazer o acompanhamento 

das atividades de todos os segmentos do setor elétrico brasileiro. 

E o último órgão do âmbito político é a Empresa de Pesquisa Energética – 

EPE que também é vinculada ao MME e é responsável por fazer os estudos, 

projeções futuras do setor e dimensionamento da matriz energética. 

 

 Regulador e Fiscalizador 
 

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL foi instituída pela lei nº 

9.427/1996, e com o decreto nº 2.335/1997 foi normatizada a sua constituição. A 

ANEEL exerce a função de órgão regulador e fiscalizador. Para que o mercado de 

energia tenha certa organização se faz necessário um órgão que regule e fiscalize a 

parte de geração, transmissão, distribuição e comercialização prezando pelo bem 

comum da sociedade.  

 

 Operador 
 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, é responsável por 

manter a confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Por meio do ONS é 

dada a diretriz de despacho do sistema nacional como o intuito principal de manter a 

segurança no fornecimento de energia para a matriz energética brasileira. O ONS 

teve sua criação pela Lei nº 9.648/1998 (ANEEL, 1998a) e regulamentação pelo 

Decreto nº 2.655/1998 (ANEEL, 1998b) e posteriormente sofreu alteração por meio 

do Decreto nº 5.081/2004 (ANEEL, 2004b). 

 

 Comercialização 

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, entrou em 

funcionamento em 2004 juntamente com o novo modelo institucional brasileiro em 

substituição ao Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE e a Administradora de 

Serviços do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – ASMAE, conforme Lei nº 

10.848/2004 (ANEEL, 2004b) e regulamentada pelo decreto nº 5.177/2004 (ANEEL, 

2004c). Tem como atividade principal contabilizar e liquidar todas as compras e 

vendas de energia do mercado promove os leilões de energia para o mercado cativo 

de energia entre outras atividades que a ele é delegado e que compõe o ambiente 

contábil.  
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2.1 Distribuição de Energia 
 
 

A distribuição de energia no país é feita pelo agente de distribuição e é a 

última etapa do processo de fornecimento de energia. O processo de fornecimento 

de energia começa na geração, passa pela transmissão e termina na entrega ao 

consumidor final. A energia que é levada da transmissão até a distribuição 

geralmente respeita as faixas de tensão segundo a Nota Técnica n° 0075/2011-

SRD/ANEEL (ANEEL, 2011), que podem ser observada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 — Faixa de Tensão 

Transmissão e Subtransmissão 

Tensão 750 kV 500 kV 345 kV 230 kV 138 kV 69 kV 34,5 kV 13,8 kV 

Distribuição Primária em Redes Públicas 

Tensão 34,5 kV 13,8 kV             

Distribuição Secundária em Redes Públicas 

Tensão 380/220 V 220/127 V   Em redes trifásicas 

Tensão 440/220 V 254/127 V    Em redes Monofásicas 

FONTE: Elaboração própria com base na NT 0075 (ANEEL, 2011). 

 

No ambiente de contratação regulada as distribuidoras compram energia 

dos geradores por meio de leilão para os consumidores finais da sua área de 

concessão, permissão ou autorização. Deve-se observar a Resolução Normativa nº 

414/2010 (ANEEL, 2010b), que estabelece regras de modalidades tarifárias, 

medição para faturamento, leitura de medição, fatura, inadimplência, contrato de 

energia, responsabilidades da distribuidora e do consumidor entre outras regras, 

deveres e direitos.  

 

 
2.2 Mini e Microgeração Distribuída 
 

A Resolução Normativa nº 482/2012 (ANEEL, 2012) começou a ser 

discutida em meados de 2010 para uma possível regulamentação das regras de 

acesso da mini e microgeração distribuída ao sistema de distribuição. Por meio da 

REN nº 482/2012 foi criado o sistema de compensação de energia em uma primeira 

versão e essas discursões trouxeram definições bastante positivas para os 

consumidores que desejam gerar sua energia. A ANEEL abriu a Consulta Pública nº 
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015 em 2010 (ANEEL, 2010a) aos agentes e a população em geral que quisesse 

contribuir com a questão do incentivo desse tipo de geração. No ano seguinte a 

ANEEL também promoveu a abertura da Audiência Pública nº 42 (ANEEL, 2011) 

para envio de contribuições e sessão presencial que ocorreu em 06 de outubro de 

2011 conforme publicação no Diário Oficial da União – DOU. A mini e microgeração 

distribuída são meios de geração de energia elétrica que estão próximas ao 

consumidor (carga) e essa energia pode ser gerada por meio de fontes renováveis 

ou até mesmo fósseis desde que esteja em conformidade com os tipos de fontes 

discriminadas na Resolução Normativa nº 482/2012 (ANEEL, 2012).  

Dos 27 estados que têm GD instalada, os cinco estados com mais usinas 

são expostos no Gráfico 1, por ordem do maior para o menor: Minas Gerais, São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro. 

 

Gráfico 1 – Unidades Consumidoras com Geração Distribuída 

 

Fonte: Elaboração própria com base na ANEEL (2018d). 

 

 Potência Instalada 

Observa-se que ao longo dos anos esse tipo característico de geração 

está em constante mudança de regra e com a entrada das modalidades de GD tem 

crescido cada vez mais o interesse comum pelos diversos tipos de geração próximos 

a carga. Evidentemente, a Resolução Normativa nº 687/2015 (ANEEL, 2015, p.1) 
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teve um papel importante em termos de aumento do limite de potência da 

minigeração distribuída. 

Conforme Nota Técnica n° 0068/2017 (ANEEL, 2017b), onde foram 

relatados os fatos dos ajustes dos limites de potência, no dia 10 de maio de 2017 foi 

aberto um processo que teve como objetivo o aumento da potência instalada para as 

fontes hídricas de 3MW para 5MW e em 26 de maio de 2017 o processo foi 

encerrado com êxito referente ao aumento dos limites de potência instalada para a 

mini geração distribuída.  

Segundo o VOTO PROCESSO 48500.002500/2017-28 (ANEEL, 2017a, 

p.1): 

Em 17 de novembro de 2016, a Lei nº 13.360/2016 alterou o art. 8º da Lei nº 
9.074/1995, ampliando, de 3 MW para 5 MW, o limite de potência de 
empreendimentos hidráulicos dispensados de concessão, permissão ou 
autorização. 

Os limites de potência instalada sofreram ajuste ao longo do tempo e 

nada descarta a possibilidade que essas potências tanto para micro como para 

minigeração passem por outras modificações.  

 

 Potência Disponibilizada 

A Resolução Normativa nº 687/2015 em seu Art. 4, §1º (ANEEL, 2015, 

p.2) define que a potência instalada de mini e micro geração está atrelada à potência 

de disponibilidade da unidade consumidora (UC).  

Há separação do que representa a potência de disponibilidade para 

consumidores do Grupo B e consumidores do Grupo A.  

Para consumidores do Grupo A essa potência corresponde a demanda 

contratada deste consumidor e pode ser alterada caso o consumidor necessite por 

meio de solicitação junto a distribuidora a qual a sua unidade consumidora está 

vinculada.  

Para consumidores do Grupo B, como não possuem demanda contratada, 

tem como definição de potência disponibilizada de acordo com a Resolução 

Normativa nº 414/2010 (ANEEL, 2010, p.9): 

 

b) unidade consumidora do grupo B: a resultante da multiplicação da 

capacidade nominal de condução de corrente elétrica do dispositivo de 

proteção geral da unidade consumidora pela tensão nominal, observado o 
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fator específico referente ao número de fases, expressa em quilovolt-

ampère (kVA). 

 

 

2.3 Sistema de compensação de energia  
 
 

Aos consumidores que tem GD instalado é feito um Virtual Net Metering, 

que nada mais é do que a medição líquida, ou seja, abater da geração o quanto foi 

consumido da rede de distribuição de forma virtual. 

A medição líquida consiste na geração menos o consumo, caso a geração 

seja superior ao consumo haverá um excedente de energia o qual será utilizado 

para abater o consumo na ponta caso o excedente tenha acontecido no horário fora 

ponta e o mesmo se aplica para o caso inverso. 

O prazo para expirar os créditos de energia ativa foi ampliado pela 

Resolução Normativa nº 687/2015, em seu Art. 7º (ANEEL, 2015, p.5), onde:  

XII – os créditos de energia ativa expiram em 60 (sessenta) meses após a 
data do faturamento e serão revertidos em prol da modicidade tarifária sem 
que o consumidor faça jus a qualquer forma de compensação após esse 
prazo. 
XIII – eventuais créditos de energia ativa existentes no momento do 
encerramento da relação contratual do consumidor devem ser 
contabilizados pela distribuidora em nome do titular da respectiva unidade 
consumidora pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses após a data do 
faturamento, exceto se houver outra unidade consumidora sob a mesma 
titularidade e na mesma área de concessão, sendo permitida, nesse caso, a 
transferência dos créditos restantes.  
 

Caso os consumidores não utilizarem esses créditos dentro de 5 (cinco) 

anos, os créditos serão utilizados para abatimento na tarifa da classe de consumo 

residencial, industrial, comercial, rural e poder público, ou seja, todas as classes de 

consumo.  

 

 

2.4 Fatura 
 

O Art. 7º da Resolução Normativa nº 687/2015 (ANEEL, 2015, p.5) 

também específica como a fatura deverá ser apresentada ao consumidor. As faturas 

precisam ter mais informações sobre o consumo, geração, créditos entre outras 

informações: 

XV - as informações elencadas no inciso XIV podem ser fornecidas ao 
consumidor, a critério da distribuidora, por meio de um demonstrativo 
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específico anexo à fatura, correio eletrônico ou disponibilizado pela internet 
em um espaço de acesso restrito, devendo a fatura conter, nesses casos, 
no mínimo as informações elencadas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “h” do 
referido inciso.  
 

As informações aos consumidores poderão ser apresentadas de forma 

eletrônica ou física de acordo com resolução.  

 
 
2.5 Criações de novas modalidades  
 

Empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, autoconsumo 

remoto e geração compartilhada também foram criadas pela REN nº 687/2015 

(ANEEL, 2015). 

 

2.5.1 Modalidades de Geração Distribuídas 
 

Os quatro tipos de modelos diferentes que compõe a GD são: GD junto à 

carga, condomínio (empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras), 

autoconsumo remoto e GD compartilhada. 

A geração distribuída junto à carga foi a primeira modalidade a ser criada, 

e foi criada exclusivamente para o consumidor que queria gerar a sua energia e que 

pudesse fazer isso junto a sua carga. A Resolução Normativa 482/2012 (ANEEL, 

2012) não abrangia as demais modalidades de GD e somente existia a geração 

junto a carga para GD. 

 

 Geração Distribuída junto à carga 

A geração distribuída junto à carga é aquela geração feita no mesmo 

local, ou seja, um consumidor que tem um painel solar fotovoltaico em sua unidade 

consumidora poderá consumir energia da rede onde ele está conectado e injetar 

energia gerada na rede de forma simples.  

A diferença entre o que foi injetado e o que foi absorvido será o valor final 

a pagar. Porém, vale observar os casos em que haja postos tarifários envolvidos 

(ponta ou fora ponta), pois o consumo na ponta é mais caro que consumo fora 

ponta, então neste caso, os créditos de fora da ponta serão menores que os créditos 

na ponta que é definido pela Tarifa de Energia – TE. 
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 Condomínio (múltiplas UC) 

A modalidade de GD em condomínio é um empreendimento de múltiplas 

unidades consumidoras. A geração, por qualquer fonte que seja, injetada na rede 

poderá ser utilizada para abater as faturas dos condôminos participantes que entrará 

como compensação devido a geração.  

Vale ressaltar que a diferença entre o que foi injetado e o que foi 

absorvido será o valor final a pagar e a participação no rateio para cada condômino 

é definida pelo condomínio em conformidade com os consumidores participantes de 

forma que nem a ANEEL e nem a Distribuidora definirá a forma de divisão entre os 

envolvidos. A responsabilidade é dos envolvidos e que inclusive deverão informar à 

distribuidora o percentual de crédito que irá para cada um dos participantes.  

 

 Autoconsumo Remoto 

Na modalidade de autoconsumo remoto, diferentes da modalidade de GD 

junto à carga e condomínio, a geração é feita em um local diferente de onde estão 

localizadas as suas unidades consumidoras, porém as UCs precisam ser de uma 

mesma titularidade e precisam estar na mesma área de concessão ou permissão da 

distribuidora. Nesta modalidade, caso haja excedente de energia, o mesmo será 

distribuído às unidades consumidoras participante de forma proporcional conforme 

regras estabelecidas pelo próprio titular das unidades consumidoras e esses 

percentuais podem ser alteradas desde que avisado à distribuidora com 

antecedência de 60 dias.  

Observa-se que nesta modalidade a UC titular pode ter ou não carga e 

como abordado anteriormente, as UCs que participam desta modalidade precisam 

ser de uma mesma titularidade. 

 

 Geração Compartilhada 

A modalidade de geração compartilha é muito semelhante ao 

autoconsumo remoto, porém com algumas diferenças.  

A geração compartilhada também é feita em um local diferente de onde 

estão localizadas as unidades consumidoras, porém é necessário que seja feito por 

meio de consórcio ou cooperativa o qual será titular de uma unidade consumidora e 

o excedente gerado neste local será utilizado para abater o consumo das demais 
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unidades consumidoras participantes do consórcio/cooperativa de forma 

proporcional, conforme estabelecido pelo consórcio/cooperativa. 

Segundo a ANEEL (2018d), atualmente há 344 MW de potência instalada 

nos moldes de GD sendo que 91 MW correspondem a autoconsumo remoto, 16MW 

a geração compartilhada, 237 MW a geração na própria UC e 0,005 MW a múltiplas 

UCs, que representam 29.245 UCs titulares e 41.601 UCs que recebem os créditos 

de compensação de energia conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 — Unidades Consumidoras com Geração Distribuída 

 

Fonte: Elaboração própria com uso de dados ANEEL (2018d). 

 
 
2.6 Principais casos que não são aceitos pela Resolução Normativa nº 
687/2015  
 

O terreno que será usado para gerar energia não poderá ser pago de 

maneira proporcional à geração, ou seja, se o consumidor tiver interesse em gerar 

energia em um terreno, então esse local não poderá ser valorado a reais por 

unidade de energia (R$/kWh) conforme art. 6 – A da REN nº 687/2015 (ANEEL, 

2015, p.4). A separação dos mesmos deverá ser observada pela distribuidora a qual 

não deverá incluir o consumidor no sistema de compensação caso identifique esse 

atrelamento. 

Outro ponto que precisa ser observado pela distribuidora e que está 

descriminado no art. 4, §3º da REN nº 687/2015 (ANEEL, 2015, p.2) é a proibição da 

divisão de uma geradora com potência instalada maior que o permitido pela norma.  

Então para que a central geradora seja enquadrada como GD o limite de potência 
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instalada máxima de 5MW precisa ser respeitado, logo, a central geradora que 

ultrapassar o limite de potência instalada não poderá ser considerada como mini ou 

microgeração distribuída.   

 

 

2.7 Responsabilidades financeiras e técnicas na participação dos custos  
 

Caso seja uma microgeração em que a sua potência instalada seja 

inferior ou igual a 75 kW o consumidor, exceto na modalidade compartilhada, não 

participará do rateio caso seja necessária alguma melhoria na rede a qual ele será 

conectado ou custo com algum tipo de equipamento que a distribuidora terá que 

adequar para a conexão.  

Já para minigeração, onde o limite máximo de potência instalada é de até 

5 MW, a estrutura pode ser mais robusta e neste caso o consumidor arca com 

alguns custos caso tenham que ser feitas obras na rede pela distribuidora e que 

podem ser consultadas nos Art. 8º, 9º e 10ª da REN nº 687/2015 (ANEEL, 2015). 

A mesma regra aplicada para as responsabilidades financeiras também 

valem para a responsabilidade técnica (medição). 

 

 

2.8 Conexão a Rede de Distribuição, Grupos de Unidades Consumidoras e 
Tipos de Tarifas  

 

As centrais geradoras que são classificadas como mini e microgeração 

distribuída e participante do sistema de compensação são amparadas pelas 

distribuidoras. Para o acesso à rede de distribuição deve ser seguido o processo 

estabelecido na seção 3.7 do módulo 3 de solicitação e parecer de acesso. (ANEEL, 

2015).  

 

2.8.1 Conexão a rede de distribuição  
 

Antes mesmo da solicitação de acesso, o acessante (consumidor) deve 

solicitar à distribuidora a relação dos documentos que serão necessários apresentar 

durante todo o processo de conexão. Deve ser requerida pelo consumidor a 

solicitação de acesso por meio de formulários, disponíveis nos anexos II, III e IV do 
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PRODIST, devendo ser protocolados junto à distribuidora. Para mini e microgeração 

incentivada é dispensada a apresentação de certificado de registro ou algum 

documento equivalente. 

É de responsabilidade da distribuidora o fornecimento das informações 

referente à solicitação de acesso em sua página da internet. 

A solicitação de acesso precisa conter, segundo seção 3.7 do Módulo 3 

do PRODIST (ANEEL, 2015), os seguintes documentos: 

a) o projeto das instalações de conexão, incluindo memorial descritivo, 
localização, arranjo físico, diagramas, conforme a seção 3.3 deste módulo;e  
b) documentos e informações solicitados previamente pela distribuidora. 

 
O parecer de acesso é um documento que a distribuidora apresenta ao 

acessante sem ônus a este consumidor. Dentro do documento deve conter 

informações sobre requisitos técnicos, condições de acesso e uso, prazos entre 

outras informações relevantes. 

A seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST (ANEEL, 2015) diz que: 

7.2 Compete à distribuidora a realização de todos os estudos para a 
integração de micro e minigeração distribuída, devendo informar à central 
geradora a relação de dados necessários à elaboração dos referidos 
estudos que devem ser apresentados quando da solicitação de acesso, 
realizados sem ônus ao acessante. 

 
Caso sejam necessárias obras para atendimento do acessante, o parecer 

emitido pelo acessado deve conter o valor do orçamento juntamente com o memorial 

de cálculo para ser rateado entre o acessado e quando necessário com o acessante, 

conforme descrito no caderno de mini e microgeração da ANEEL (2016, p10). 

Para minigeração distribuída incentivada o prazo para encaminhamento 

do parecer de acesso é de 30 dias posteriores a apresentação da solicitação de 

acesso e o contrato deve ser assinado no prazo máximo de 90 dias posteriores a 

emissão do parecer de acesso. 

Para ambas as etapas (solicitação e parecer de acesso), caso ultrapasse 

os prazos estipulados pela norma, perde-se o efeito do processo, tendo que ser 

iniciado novamente. 

Após todo o processo de solicitação, parecer de acesso e vistoria da 

distribuidora, caso o processo esteja de acordo com a norma é aprovado o ponto de 

troca de medição e iniciado o sistema de compensação. 
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2.8.2 Unidade Consumidora - UC  
 

Por definição, a UC trata-se de um conjunto de instalações, equipamentos 

elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento 

em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas 

um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único 

consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas 

conforme definição da Resolução Normativa nº 610 de 2014, anexo I (ANEEL, 2014, 

p.12). 

 

2.8.3 Grupo de Unidade Consumidora  

 
Existem dois tipos de consumidores no ambiente regulado de energia os 

consumidores da alta tensão que compõe o Grupo A e os consumidores da baixa 

tensão que compõe o Grupo B. 

 

 Grupo A 

A REN 414/2010 (ANEEL, 2010b, p.9) classifica como pertencentes ao 

Grupo A as unidades consumidoras que recebem energia com níveis de tensão igual 

ou superior a 2,3 kV ou atendidas em tensões secundárias por meio de sistema 

subterrâneo de distribuição, caracterizada pela tarifa binômia e subdivido dentro do 

Grupo A.  

a) subgrupo A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV; 

b) subgrupo A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV; 

c) subgrupo A3 – tensão de fornecimento de 69 kV; 

d) subgrupo A3a – tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV; 

e) subgrupo A4 – tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; 

f) subgrupo AS – tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV (sistema 

subterrâneo). 

 

 Grupo B 

As unidades consumidoras pertencentes ao Grupo B têm os seus níveis de 

tensão de fornecimento também conforme a REN 414/2010 (ANEEL, 2010b, p.9) 

inferiores a 2,3 kV e é caracterizada pela tarifa monômia.  
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a) subgrupo B1 – residencial; 

b) subgrupo B2 – rural; 

c) subgrupo B3 – demais classes; 

d) subgrupo B4 – Iluminação Pública. 

 
2.8.4 Modalidade tarifárias 
 

As tarifas tanto para o Grupo A quanto para o Grupo B devem estar de 

acordo com os valores homologados pela ANEEL e também de acordo com a REN 

414/2010 (ANEEL, 2010b, p.76) que veta aos distribuidores valores de tarifas 

superiores ao que está homologado.  

Cada distribuidora tem seu mês de homologação. A CELESC – Centrais 

Elétricas de Santa Catarina S.A., por exemplo, tem a sua homologação no mês de 

agosto de cada ano.  

A modalidade tarifária compreende os valores de tarifas aplicados tanto 

para consumo quanto para a demanda e dependendo da modalidade pode ser 

aplicado apenas para demanda (potência ativa) ou para o consumo de energia 

elétrica necessitada.  

 

 Tarifa Convencional Monômia  

São tarifas de energia aplicadas ao Grupo B, esse tipo de tarifa tem o 

mesmo valor para consumo de energia elétrica em qualquer horário do dia, porém 

valores diferentes para cada subclasse de consumo. O valor da tarifa convencional 

monômio homologada em 2017 para os consumidores dessa classe encontram-se 

representada na Figura 2. 
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Figura 2 — Homologação de Tarifas Convencional Grupo B -  Agosto 2017 

 

FONTE: CELESC (2018a). 

 

 Tarifa Branca 

Tarifa para energia aplicada também aos consumidores do Grupo B, 

excluindo apenas os consumidores do subgrupo B4 e também para as subclasses 

de baixa renda. O valor da tarifa branca homologada em 2017 para os consumidores 

dessa classe encontram-se representada na Figura 3.  

Figura 3 — Homologação de Tarifas Branca - Agosto 2017 

 

FONTE: CELESC (2018a). 

 

 Tarifa Horária Azul e Verde 

Cada uma das tarifas tem característica específica, com valores diferentes 

de tarifa para cada subgrupo.  
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A tarifa azul é composta por valor de tarifa na ponta e fora ponta e tanto 

para demanda de potência ativa quanto para consumo de energia elétrica em cada 

subgrupo.  

A tarifa verde é composta por valor de tarifa único para demanda de 

potência ativa e valores diferentes de consumo de energia para ponta e fora ponta. A 

tarifa verde é apenas aplicada para os subgrupos A3a e A4. 

Ambos os valores de homologação referente a 2017 podem ser 

observados na Figura 4. 

Figura 4  — Homologação de Tarifas Horária Azul e Verde Grupo A - Agosto 2017 

 
FONTE: CELESC (2018a). 

 

2.8.5 Postos Tarifários 
 

Os postos tarifários são utilizados para a contratação de energia, 

faturamento de energia e demanda de energia e podem ser observados na Figura 5.  

 

 Horário de Ponta: 

São horários definidos pelas distribuidoras conforme a sua curva de carga 

validada pela a ANEEL, sendo três horários consecutivos no dia exceto aos finais de 

semana e feriado nacionais. 
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 Horário Intermediário: 

É o horário que antecede e sucede em uma hora o horário de ponta e que 

é aplicado as UC da tarifa branca. 

 

 Horário Fora de Ponta: 

São todos os outros horários que não foram abrangidos pelo o horário de 

ponto e nem pelo o horário intermediário.  

Também existem os horários exclusivos para as UCs irrigante ou 

aquicultura, sendo que essas UCs recebem um desconto na tarifa de acordo com a 

região.  

 

Figura 5 — Horário de Verão de Ponta, Intermediário e Fora Ponta para CELESC 

 
FONTE: CELESC (2018b).  

 
Segundo a REN 414/2010, “A definição dos postos tarifários ponta, 

intermediário e fora de ponta deve ser proposta pela distribuidora, para aprovação 

da ANEEL, conforme disposto nos Procedimentos de Distribuição e Procedimentos 

de Regulação Tarifária” (ANEEL, 2010, p.99). 

 

 TUSD e TE 

A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD é um valor em R$/kW 
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ou R$/MWh rateado por aqueles que utilizam o sistema de distribuição. Esse valor é 

definido pela a ANEEL, conforme REN 414/2010 (ANEEL, 2010b, p. 17). 

Tarifa de Energia – TE é a tarifa valorada em R$/MWh e que define o 

valor do consumo de energia para faturamento (ANEEL, 2010b, p. 17). 

 

 Bandeiras Tarifárias 

Também de acordo com a REN 414/2010 (ANEEL, 2010b, p. 2), “sistema 

tarifário que tem como finalidade sinalizar aos consumidores faturados pela 

distribuidora por meio da Tarifa de Energia, os custos atuais da geração de energia 

elétrica”. 

A bandeira verde indica que as condições de geração de energia estão 

favoráveis e não há acréscimo na tarifa de energia já as bandeiras amarelas e 

vermelhas representam acréscimo na tarifa de energia deixando a tarifa mais cara 

conforme o consumo de energia: 

a) Bandeira Verde – tarifa sem acréscimo em reais por kWh consumido; 

b) Bandeira  Amarela – tarifa sofre acréscimo de R$ 0,010 por kWh consumido; 

c) Bandeira Vermelha patamar 1 – tarifa sofre acréscimo de R$ 0,030 por kWh 

consumido; 

d) Bandeira Vermelha patamar 2 – tarifa sofre acréscimo de R$ 0,050 por kWh 

consumido. 

 
2.8.6 ICMS para Energia 
 

O Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS é um 

tributo estadual que é aplicado a diferentes produtos e serviços com alíquotas 

aplicadas a cada estado, conforme demostrado na Figura 6.  
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Figura 6 — ICMS para Energia 

 

FONTE: CELESC (2018a). 

 

O ICMS é aplicado para energia elétrica conforme Lei Complementar nº 

87/1996, Art.2º, §1º, III, e específica a que o imposto incide: 

sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive 
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia 
elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, 
decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado 
onde estiver localizado o adquirente. 

 
Os estados de Estados do Amazonas, do Paraná e de Santa Catarina 

aderiram em maio de 2018 à isenção de ICMS para o sistema de compensação de 

energia para mini e microgeração de energia, ou seja, a energia que será injeta na 

rede de distribuição e compensada no GD está livre de ICMS conforme, despacho 

67 de 16 de maio de 2018 e serão incluídos no Convênio ICMS 16/15, de 22 de abril 

de 2015, conforme o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ que diz 

que (CONFAZ, 2018): 

“Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa 
Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal autorizados a 
conceder isenção do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida pela 
distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à 
soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma 
unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados na 
própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses anteriores ou em 
outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica, estabelecido pela Resolução Normativa 
nº 482, de 17 de abril de 2012.”. 
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Vale reforçar que a isenção de ICMS neste caso aplica-se somente para a 

compensação de energia elétrica que se refere à REN nº 482/2012. 

 

 Outros Imposto: 

O Programa de Integração Social – PIS e a Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS são tributos que nesta atividade 

resulta na verificação do total da receita da pessoa jurídica e podem ser 

classificadas como cumulativa ou não cumulativa de acordo as Leis nº 10.637/2002 

e nº 10.833/2003. 

 
 
2.9 Consórcio e Cooperativa para Geração Compartilhada 
 

A REN nº 482/2012 não define exatamente quais as regras são aplicadas 

para geração compartilhada tratando-se de consórcio e cooperativa, porém a 

Procuradoria Federal em concordância com a ANEEL emitiu dois pareces jurídicos 

(PARECER n. 00433/2016/PFANEEL/PGF/AGU e PARECER n. 

00113/2017/PFANEEL/PGF/AGU) com alguns esclarecimentos a respeito desses 

dois instrumentos de união de pessoas em prol de um mesmo objetivo, que neste 

caso, é a geração de energia compartilhada. 

 

 Consórcio: 

O consórcio voltado para pessoa jurídica – PJ é o agrupamento de 

empresas com objetivos em comum em termos de operações. A Procuradoria 

Federal cita dos modelos de consórcio para a geração compartilhada as quais são 

elas (ANEEL, 2016): 

1º - A unidade consumidora deverá ter um CNPJ ou ser representado por 

uma administradora que também deverá ter inscrição de CNPJ.  

2º - O consórcio onde o próprio titular da unidade consumidora tem 

personalidade jurídica e o consórcio onde se elege uma administradora com CNPJ 

para que seja administrado os interesses do grupo ambos precisam observar as 

regras de consórcio citados no Parecer nº 00433. 

a) para os fins de geração compartilhada prevista na 

Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012, a constituição: 
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a.1) de consórcio deve seguir o disposto na Lei n. 6.404/76 

e também observar o disposto na Instrução Normativa da 

Receita Federal do Brasil nº 1.634/2016, para fins de 

inscrição no CNPJ[...].  

 

 Cooperativa: 

Caso opte por uma cooperativa é necessário observar os Arts. 1.093 a 

1.096 do Código Civil e a Lei nº 5.764/61 que regem a cooperativa. 

 

Em resumo para ambos os casos o ato constitutivo serve para a 

comprovação de sua solidez e não há de fato um consórcio ou cooperativa que a 

REN nº 482/2012 define como ideal, porém um dos dois dispositivos adotados 

precisa de fato representar os interesses do grupo e cumprir a sua finalidade que 

nada mais é que a utilização dos créditos de energia de acordo com o que foi 

definido pelos participantes do grupo. 

 

 

 2.10 Usina Solar Fotovoltaica 
 

Há um crescente interesse em energia solar no Brasil, uma vez que é um 

país com bastante potencial para a geração solar, pois boa parte do país está 

situada próxima à linha do equador.  

A Figura 7 representa o mapa do Brasil e sua radiação média anual 

(ANEEL, 2018b). É notável que a região do Nordeste, Centro-oeste e uma pequena 

parte do Sudeste ocupa posição de destaque no quesito potencial de geração.  
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Figura 7 — Radiação solar global diária – Média anual típica (Wh/m².dia) 

 

Fonte: Adaptado de Atlas de Irradiação Solar no Brasil (1998). 

 

No entanto, ressalta-se que mesmo a região sul do país, onde se tem 

potencial de geração de energia solar fotovoltaica menor que nas outras regiões, 

possui uma boa irradiação solar comparada com a Alemanha que é um país que já 

se tornou modelo em geração de energia fotovoltaica.   

A usina fotovoltaica é composta por placas solares fotovoltaicas e outros 

equipamentos que transformam a radiação solar em energia elétrica por meio das 

células que compõe o sistema de geração FV quando expostos à radiação solar 

frente à excitação dos elétrons. 

A definição do tipo de material da placa é um ponto que pode impactar 

bastante o projeto, pois quanto mais eficiente à placa mais cara ela pode ser. No 

entanto, é importante ser feito um levantamento sobre o tipo de tecnologia a ser 

usado para que não venha inviabilizar o projeto, pois o objetivo principal é gerar 

energia a um menor custo do que a energia comprada pela distribuidora.  

O sistema fotovoltaico pode ser representado de duas formas, a primeira 

um sistema isolado e o segundo conectado a rede de distribuição.  
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O sistema isolado não faz parte do objetivo desse estudo pois não há 

interação com a rede de distribuição. Já no sistema conectado à rede de distribuição 

apresentado na Figura 8, onde se tem a criação de uma cooperativa no município de 

Paragominas – PA representa o objetivo desse trabalho.  

 

Figura 8 — A micro-usina de energia solar fotovoltaica da Cooperativa Brasileira de Energia 
Renovável (Coober) 

 

Fonte: HOMEDECORE (2018). 

 

Essa usina tem capacidade instalada de 75 kWp, e é considerada a 

primeira cooperativa de energias renováveis no país conectada a rede de 

distribuição.  

O modelo requerido para o estudo de caso deste trabalho é algo 

semelhante ao projeto da EBES. A Figura 9 representa o modelo de minigeração 

compartilha instalada na cidade de João Pinheiro no estado de Minas Gerais. 

Figura 9 — Minigeração Modalidade Compartilhada 

 

Fonte: Origos Energia (2017). 
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A Órigos Energia empresa do ramo de geração de energia solar FV, 

desenvolveu a primeira fazenda de geração FV, segundo Teixeira (2017) para suprir 

o consumo de algumas unidades consumidoras comerciais, atualmente a 

minigeração compartilhada tem potência instalada de 1 MWp, porém a meta da 

Origos é aumentar a capacidade instalada do complexo FV para o limite máximo 

permitido atualmente pela a Resolução Normativa 687/2015 que é de 5 MW. 

 

 

2.12 Saldo 
 

Esta apuração está atrelada aos ganhos energéticos e economia na 

fatura que se pode ter após o sistema de compensação de energia. 

O sistema como um todo envolve não apenas os ganhos e perdas 

energéticas, mas também monetárias e neste estudo de caso é considerado que os 

custos devem ser rateados de forma igual entre as unidades consumidoras. 

 

 
2.13 Análise Financeira 
 

A análise do trabalho é puramente financeira, sem a observação da 

preferência particular do indivíduo, analisando apenas a Taxa Interna de Retorno e 

Payback com diferentes cenários de investimento. Segundo Pratas (2016), tem-se 

as seguintes definições. 

Taxa Mínima de Atratividade – TMA nos moldes de viabilidade 

econômica a TMA é a taxa que representa o quanto o investidor está propenso a 

investir no projeto. Essa taxa pode ser usada para efetuar comparativos de 

investimentos. 

Payback Descontado é o tempo de retorno do investimento para que 

seja encontrado o período de tempo em que um investimento tenha retorno. É 

necessário trazer a valor presente líquido o fluxo de caixa atrelados a TMA. 

Valor presente líquido – VPL é um método utilizado para análises 

econômicas e consiste em trazer o fluxo de caixa para a data zero e pode ser 

atrelado a TMA. 
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Taxa Interna de Retorno – TIR é expressa em percentual e representa o 

rendimento de um investimento considerando a somatória do fluxo de caixa desse 

investimento. O projeto somente será viável se a TIR for maior que a TMA do 

investidor.  
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3. ESTUDO DE CASO 
 

Para o estudo de caso foram consideradas três Unidades Consumidoras do 

Grupo A, com tensão de 2,3 a 25kV.  

 

 

3.1 Fluxograma do trabalho  
 

De maneira geral a Figura 10 tem como objetivo ilustrar o fluxo da pesquisa 

desenvolvida no âmbito do trabalho. 

Observa-se que foi adotado um fluxograma para uma melhor organização da 

pesquisa. Na sequência é detalhada a abordagem do estudo de caso tomado para 

modelar a geração compartilhada das três indústrias do grupo de consumidores. 

 

Figura 10 — Fluxograma da Pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.2 Do projeto FV 
 

Para a minigeração distribuída a estrutura para ser implementada a usina 

requer mais detalhes estruturais, pois a capacidade instalada de 736 kW que é a 

capacidade de projeto da usina deste trabalho requer no mínimo: 

 Preparação de terreno para a instalação das placas e 

assentamento dos coletores fotovoltaicos; 

 Eletrodutos; 

 Subestação; 

 Construção civil de canaletas de passagem de cabos de força e 

comando para interligação entre coletores e inversores, sala de 

painéis e subestação; 

 Fornecimento e montagem de subestação com transformador, 

incluindo disjuntores de proteção na baixa e alta tensão, relés de 

proteção; 

 Coletores fotovoltaicos com potência individual de 320W, 32 

inversores trifásicos de 20kW e estruturas de suporte em alumínio 

para ajuste do angulo dos coletores; 

 Acompanhamento da vistoria da concessionária de energia; 

 Entrega técnica do sistema em operação. 

Os módulos orçados não precisavam suprir 100% do consumo das três 

UCs, pois a intenção é que não se tenha excedente de energia frequentemente, pois 

como o prazo para utilização deste crédito é de apenas 60 meses, não há interesse 

em se ter sobras de geração.  

Vale ressaltar que o orçamento para o estudo de caso foi feito de forma 

genérica visto que para um orçamento como esse deveria ter de fato um projeto, 

com área definida, entre outros detalhes. 

Em um segundo momento para que o projeto tivesse a robustez 

necessária foi feito outro orçamento com outra empresa do ramo. O comparativo 

entre as duas empresas pode ser observado na Tabela 3. 

Os dados que foram considerados no estudo de caso são referentes ao 

fornecedor B, pois havia mais detalhamento sobre o projeto e se encaixava melhor 

no estudo de caso.  
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Tabela 3 — Comparativo entre fornecedores para implementar o projeto de planta FV 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O projeto foi elaborado para ser inserido no estado de Santa Catarina 

com o objetivo verificar se na região sul aonde se tem um baixo potencial de 

geração fotovoltaica comparado com outras regiões do Brasil valeria a pena investir 

nessa modalidade de geração de energia elétrica. 

A planta FV orçada com capacidade instalada de 736 kW pode ocupar 

uma área de 5.000 m² a 10.000 m² conforme projeto. 

Para valoração da terra foi utilizada a Instrução Normativa nº 87 (INCRA, 

2017) onde pode ser observado o Valor da Terra Nua – VTN por hectare de terra, 

conforme dados obtidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrícola – 

INCRA. Na Tabela 4 são mostrados apenas os valores VTN de Santa Catarina – 

Instrução Normativa nº 87 do INCRA (2017). 

 

Tabela 4 — Levantamento da VTN de Santa Catarina 

 

Fonte: Adaptado de INCRA (2017). 
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A potência de cada painel é de 320 W e para suprir uma parte do 

consumo das três UCs foram necessários 2.300 painéis e 32 inversores de 20 kW.  

A geração prevista no projeto para o primeiro ciclo teve início em maio de 

2014. Esses dados correspondem a informação de consumo da Indústria A que foi 

escolhida como o ponto de partida para o estudo de caso. As demais Indústrias 

tiveram sua carga modelada conforme a Indústria A. 

A Indústria B teve apenas uma diferença de carga de 10% a.m. a mais 

que a Indústria A e para a Indústria C, 15% a.m. a mais de carga que a Indústria A. 

Esses dados serviram para modelar as 3 indústrias e diferenciar o 

consumo de cada uma delas, o que totaliza um consumo no primeiro ciclo para as 3 

industrias de quase 1.359 MWh/ano e a geração da planta projetada é de 

aproximadamente 1.100 MWh/ano.  

Pode ser observado no Gráfico 2 que o consumo quase sempre será 

maior que a geração, apenas nos meses de agosto e setembro que a geração 

supera o consumo. 

 

Gráfico 2 — Consumo das 3 UCs X Geração FV da Planta 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

É importante ressaltar que o estudo de caso considera o “mundo ideal” – 
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para que se tenha dados mais completos é importante ser observado o consumo 

real ao longo do tempo dos consumidores que são objetivo de estudo. Neste estudo 

foi analisado apenas o consumo de uma indústria e sugerido o consumo das outras 

duas indústrias de forma hipotética. 

 

 

 3.2 Apuração do consumo 
  

Foi realizada a verificação do consumo das três UCs que farão parte do 

sistema de compensação. Pode-se observar de forma genérica como a carga se 

comporta e posteriormente qual será a economia por meio de projeção feita até 

2038, pois está de acordo com a possível vida útil dos módulos fotovoltaicos aqui 

admitidos o período de 25 anos. 

Para esse estudo de caso a fim de modular o consumo das indústrias B e 

C que são indústrias fictícias de 2014 a 2038, foi utilizado o consumo base do ano 

de 2014 da indústria A. A indústria A precisou ter o consumo modulado de 2015 a 

2038 devido a falta de um histórico mais amplo. 

Então conforme discriminado a seguir, para que os valores de consumo 

não fossem iguais para as três indústrias foi admitido o acréscimo progressivo de 

consumo ao longo do tempo para as três indústrias, vale ressaltar que a modulação 

do consumo foi uma premissa adotada para esse estudo de caso.  

 

 Indústria A: 

Para a Indústria A foram considerados acréscimos de consumo na ponta e 

fora ponta de 0,5% a.m. após o primeiro ano ciclo (maio de 2015 a abril de 2018) e a 

partir maio de 2018 sofre acréscimo de 5,0% a.a. Ressalta-se que o consumo base 

(2014) é referente à indústria A. 

 

 Indústria B: 

Foram considerados acréscimos de consumo da ponta e fora ponta de 

10% a.m. a mais que a indústria A já no primeiro ciclo (maio de 2014 a abril de 2018) 

e a partir de maio de 2018 sofre acréscimo de consumo de 5,0% a.a. 
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 Indústria C: 

Para a Indústria C foram admitidos acréscimos de consumo da ponta e 

fora ponta de 15% a.m. a mais que a Indústria A também já no primeiro ciclo (maio 

de 2014 a abril de 2018) e após maio de 2018 sofre acréscimo de consumo de 5,0% 

a.a. 

 

Após o ano de 2018 (maio) foi feita a projeção de consumo até 2038 com 

acréscimo de consumo por parte da UC em 5% ao ano para cada indústria a fim de 

simular um crescente aumento de carga. 

 

 

3.3 Do Consórcio 

 

O estudo de caso é modelado conforme regras para a geração 

compartilhada, então a intenção foi a utilização do consórcio com uma 

administradora. A administradora é caracterizada também como unidade 

consumidora, porém com o objetivo apenas de ratear a geração da planta FV. A 

unidade administradora tem demanda contratada de 736 kW, conforme exigência da 

REN nº 687/2015, porém não há consumo nesta unidade consumidora.  

A energia gerada foi distribuída em percentuais iguais (33,33%) para as 

três unidades consumidoras do consórcio para abatimento do consumo. 

  

 

3.4 Da Compensação de Energia  
 

Há compensação de energia para as três unidades consumidoras rateada 

de forma igual entre elas conforme citado anteriormente. 

Em um primeiro momento foram consideradas as análises para tarifa 

verde e outra para a tarifa azul de cada indústria para verificar qual das duas 

modalidades era mais adequada para o estudo de caso.  

As tarifas que foram utilizadas para montar a base de dados foram 

retiradas das seguintes homologações para a CELESC (Resoluções de 

homologação das tarifas de energia – TE e Tarifas de uso dos sistemas de 

distribuição – TUSD): 
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 RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1.574, DE 30 DE JULHO DE 2013; 

 RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1.770, DE 5 DE AGOSTO DE 2014; 

 RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1.927, DE 4 DE AGOSTO DE 2015; 

 RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.120, DE 16 DE AGOSTO DE 2016;  

 RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.286, DE 15 DE AGOSTO DE 2017. 

Foi constatado que a tarifa verde é a mais adequada para esse estudo de 

caso específico, pois em um período de análise de 25 anos, constatou-se que a 

tarifa verde tem um custo menor que a tarifa azul. O Gráfico 3 representa de forma 

abrangente o volume total de cada usina nas categorias verde e azul.  

 

Gráfico 3 — Comparativo entre as tarifas para as indústrias A, B e C no período de 25 anos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

É importante ressaltar que os valores da fatura são estimados entre os anos 

de 2014 a 2018 e as tarifas de agosto de 2018 a abril de 2038 foram projetadas com 

base no IGP-M para o longo prazo – variação média anual dos Top 5 (BACEN, 

2018b) exposto na Tabela 5. 
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Tabela 5 — IGP-M projetado 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2018). 

 

Os tributos considerados nesse trabalho foram: PIS/COFINS e ICMS. 

Para os tributos federais assume-se um valor fixo de PIS/PASEP de 0,65% e 

COFINS de 3,00%. Para o tributo estadual, como os consumidores finais do estudo 

de caso estão localizados dentro do estado de Santa Catarina e que corresponde a 

área de concessão da CELESC, a alíquota de ICMS aplicada na fatura de energia 

elétrica para o consumidor do subgrupo A4 é de 25%. 

Na base de cálculo foram desconsideradas energia reativa, perdas, CIP, 

ultrapassagem e acréscimo de bandeira tarifária após o ano teste, pois o estudo de 

caso considera o caso mais genérico possível (“mundo ideal”).  

O cálculo de faturamento para os consumidores do Grupo A da geração 

compartilhada é feito com base no caderno de micro e minigeração distribuída de 

sistema de compensação (ANEEL, 2016). 

Com relação ao fator de ajuste o mesmo consiste na relação entre o 

horário de ponta do mês dividido pelo o horário fora ponta ou o inverso conforme 

circulado em vermelho na Figura 11.  

 

Figura 11 — Fator de ajuste 

 

Fonte: ANEEL (2016). 

 

Se a geração for menor que o consumo não se deve aplicar o fator de ajuste, 

porém, se o consumo for menor que a geração, são gerados créditos na ponta ou 

fora ponta dependendo do horário da análise. Se o excedente for gerado fora ponta 

primeiro deve-se fazer a compensação em seu próprio posto tarifário e só depois 
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compensar em outro posto tarifário conforme REN 687/2015 (ANEEL, 2015, p.4):  

Art 7º XI - em cada unidade consumidora participante do sistema de 

compensação de energia elétrica, a compensação deve se dar 

primeiramente no posto tarifário em que ocorreu a geração e, 

posteriormente, nos demais postos tarifários, devendo ser observada a 

relação dos valores das tarifas de energia – TE (R$/MWh), publicadas nas 

Resoluções Homologatórias que aprovam os processos tarifários, se 

houver; 

 

O exemplo de créditos da Figura 12 ilustra a situação. 

 

Exemplo: 

Consumo fora ponta = 54.743 kWh 

Geração fora ponta (injetada) = 57.743 kWh 

Percebe-se que a geração foi maior que o consumo, então deve-se abater 

a injetada fora ponta menos o consumo também fora ponta e multiplicar pelo fator de 

ajuste FP/P. 

 

Figura 12 — Créditos para compensação 

 

Fonte: ANEEL (2016). 

 

Esse valor de 1.799 kWh já com o fator de ajuste aplicado, será utilizado 

para abater a energia em outro posto tarifário, porém caso não tenha o que ser 

abatido então será considerado um excedente e usado para abater o consumo do 

próximo mês conforme exemplo da Figura 13.  
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Figura 13 — Processo de Compensação 

 

Fonte: ANEEL (2016). 

 

Então, se a geração for maior que o consumo: compensa primeiro em seu 

posto tarifário e depois aplica fator de ajuste para compensar em outro posto tarifário 

o crédito, se mesmo depois que for compensado em outro posto tarifário dentro do 

mesmo mês ainda tiver sobra de energia essa energia é usada para a compensação 

do mês seguinte. 

De acordo com a REN 687/2015 (ANEEL, 2015, p.4):  

Art 7º IX – para cada unidade consumidora participante do sistema de 

compensação de energia elétrica, encerrada a compensação de energia 

dentro do mesmo ciclo de faturamento, os créditos remanescentes devem 

permanecer na unidade consumidora a que foram destinados; 

 

Se o excedente positivo fosse na ponta então teria que ser calculado o 

fator de ajuste aplicado para fora ponta, pois seria compensado geração de ponta 

pelo consumo de ponta e abater com fator de ajuste o consumo fora de ponta. 

 

 

3.5 Do Faturamento com GD 
 

Após a aplicação da compensação de energia, observou-se no estudo de 

caso uma significativa redução no valor da fatura final das três UCs. A análise 

demonstra para esse estudo de caso específico uma economia de 63% em 25 anos, 

apenas na fatura, desconsiderando o investimento na minigeração FV, conforme 

Gráfico 4.  
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Gráfico 4 — Faturamento com e sem GD 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No Gráfico 5 pode ser observada a evolução do somatório do faturamento 

das três unidades consumidoras com e sem GD ao longo do tempo. 

É importante ressaltar que o estudo compreende o mês de maio de 2014 

como ponto inicial de análise do faturamento e que o primeiro e o último ano não 

foram analisados de forma integral, ou seja, 12 meses. Então, por esse motivo, os 

valores da fatura para esses dois anos são menores que os demais. No entanto, 

pode-se observar que no penúltimo ano da projeção o valor da fatura chega a quase 

1,9 milhão sem GD e com GD fica próximo de 605 mil o que reflete uma economia 

de 63% em 25 anos na fatura de energia das três UCs. 
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Gráfico 5 — Evolução do Faturamento com e sem GD 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

3.6 Das Receitas e Despensas 
 

O investimento inicial para o projeto da construção da minigeração ficou 

em torno de R$ 2,98 milhões, conforme Tabela 6. 

 

Tabela 6 —  Investimento em GD 

 

Fonte: Elaboração própria com base em orçamento. 
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Admite-se além do valor do investimento na planta da minigeração FV, um 

acréscimo de despesas gerais societárias (legal, financeiro e contábil) referentes ao 

consórcio no valor de 60 mil ao ano, que possam surgir. O que totaliza dentro de 25 

anos uma despesa de R$ 1,5 milhão.  

Como a unidade consumidora da GD compartilhada também precisa ter 

demanda contratada, há um valor de fatura apenas para essa unidade consumidora.  

Nesse trabalho, admite-se que não haveria consumo nessa UC, apenas 

demanda contratada, o que resultou em uma fatura de R$ 2,4 milhões ao longo de 

25 anos. 

O saldo positivo líquido que se tem após ser abatido todas as despensas 

é de R$ 14,3 milhões, também dentro dos 25 anos. Ressalta-se que não está 

embutido neste saldo líquido o valor do investimento para a criação da usina FV. 

A seguir, pode ser observado na Tabela 7 o fluxo de caixa que foi obtido 

com a criação do consórcio dos consumidores participantes. 

É importante esclarecer que a economia de 63% mostrada no Gráfico 3 

corresponde ao faturamento de energia; já o saldo final exposto na Tabela 7 

representa o saldo líquido que se tem após abater as despesas vigentes.  

 

Tabela 7 — Fluxo de caixa 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.7 Da Análise Financeira 
 

Antes de iniciar a análise financeira do estudo de caso é necessário 

destacar que a análise deste trabalho possui algumas variáveis que precisam ser 

analisadas com mais precisão, pois não dispõe das seguintes informações de forma 

concreta para o longo prazo: 

 Tarifa – foi utilizada uma projeção com base na inflação; 

 Aumento ou diminuição do consumo; 

 Preço da energia no longo prazo.  

 ICMS/PIS e COFINS – admitido o valor fixo de 3,65% 

(PIS/COFINS) e 25% (ICMS); 

 Vida útil da placa - valor fixo estimado em 25 anos e que 

corresponde com o período de tempo da projeção feita; 

 Avanço na tecnologia das placas FV - não foram considerados; 

 Diminuição dos custos das placas FV - a tendência é que os custos 

irão diminuir, porém o orçamento feito levou em consideração o 

preço da placa a valor presente. 

Vale ressaltar que esse estudo de caso teve como objetivo modelar a 

geração compartilhada para uma minigeração de três unidades consumidoras 

industriais.    

Para a análise financeira foi admitida uma Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA) de 5,00% a.a., levemente superior à poupança que no dia 24 abril de 2018 

estava em torno de 4,55% a.a. (BACEN, 2018a). É importante esclarecer também 

que nessa análise não é admitida TMA>TIR, pois isso significa que a taxa de retorno 

que se tem do estudo de caso é inferior a taxa mínima de aceitação ou taxa mínima 

de atratividade que corresponde ao quanto o investidor está propenso a investir no 

projeto. 

Foram analisados sete cenários com a variável de CAPEX1 do projeto, 

como pode ser observado na Tabela 8, pois o investimento inicial nesse tipo de 

projeto é alto quando comparado com outros setores, então dependendo do 

                                            
1
  CAPEX – CAPital EXpenditure expressão inglesa e está associado ao investimento em bens de 

capital. 
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investimento proposto pode invalidar completamente o projeto no quesito tempo de 

retorno do investimento.  

 No caso base (cenário realista) foi considerado o CAPEX realista obtido 

por meio de orçamento, já os demais CAPEX representam variações pessimistas e 

otimistas. 

 

Tabela 8 — Cenários 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Cenário 1 

Foi considerado um investimento inicial 30% mais baixo que o real no 

valor aproximado de R$ 2,09 milhões, com TMA fixa de 5,00% a.a. e Taxa Interna de 

Retorno – TIR de 16,16% a.a., ou seja, um pouco mais de 3 vezes o valor admitido 

pela TMA. Com essas condições, o payback foi o mais otimista possível e ficou 

estimado em 9 anos para se obter o retorno do investimento. 

 

 Cenário 2 

Foi considerado um investimento inicial 20% mais baixo que o real no 

valor aproximado de R$ 2,4 milhões, com TMA fixa de 5,00% a.a. e TIR de 14,58% 

a.a., ou seja, exatamente 3 vezes o valor admitido pela TMA.  

Análise otimista, porém com um payback de 10 anos, sendo 1 ano a mais 

que o Cenário 1. 

 

 Cenário 3 

Foi considerado um investimento inicial 10% mais baixo que o real no 

valor aproximado de R$ 2,6 milhões, com TMA fixa de 5,00% a.a. e a TIR foi de 

13,27% a.a., ou seja, um pouco mais que 2 vezes o valor admitido pela TMA.  

Análise otimista, porém com um payback de 11 anos, sendo 1 ano a mais 
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que o Cenário 2. 

 

 Cenário 4 

O Cenário 4 é o caso base do estudo, considerado o cenário realista, 

onde o seu valor de investimento (CAPEX) foi de R$ 2,9 milhões, com TMA fixa de 

5,00% a.a. e TIR de 12,17% a.a., proporcionando um payback de 12 anos.  

 

 Cenário 5 

O Cenário 5 considera um investimento inicial 10% mais caro que o caso 

base. Assim, o investimento ficaria em R$ 3,2 milhões – TMA<TIR (11,22% a.a) e 

payback de 14 anos. 

 

 Cenário 6 

Os Cenários 5, 6 e 7 são pessimistas e representam investimentos 

maiores que o Cenário 4 realista. Caso o CAPEX seja muito alto, como é o caso 

deste cenário, que é de R$ 3,5 milhões, o payback aumenta e a TIR se torna menos 

atrativa. Para o Cenário 6 a TIR é de 10,39% a.a. com payback de 14 anos. 

 

 Cenário 7 

De todos os cenários analisados o Cenário 7 é o mais crítico e pessimista 

das análises, com TIR de 9,65%, semelhante ao Cenário 6, porém com payback de 

15 anos, ou seja, a mesma Taxa Interna de Retorno, mas com retorno de 

investimento 1 ano a mais que o Cenário 6 e com CAPEX mais caro também, de R$ 

3,8 milhões. 

Após a análise dos 7 cenários, observou-se que quanto mais pessimista a 

análise, maior o tempo de retorno do investimento (payback progressivo) e menor a 

Taxa Interna de Retorno (TIR regressiva), conforme Gráfico 6.  

A variável do estudo de caso foi o investimento inicial, pois em projetos 

grandes há muita sensibilidade orçamentaria, principalmente quando se trata de 

consumidores que já têm a distribuidora de energia a seu dispor para o suprimento 

de sua demanda.  

 



72 
 

 

Gráfico 6 — Payback e TIR 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O incentivo à minigeração compartilhada ainda precisa se desenvolver 

mais. A EPE estima que a redução do custo para o sistema fotovoltaico para o 

subgrupo A4 ganhe paridade em termos tarifários apenas ao final de 2020, conforme 

Tabela 9 (EPE, 2016, p. 233), o que corresponde a um decréscimo no valor inicial 

investido conforme Tabela 10 que demonstra o valor do investimento inicial de 

acordo com a análise da EPE para 2013, 2020, 2030, 2040 e 2050.  

 

Tabela 9 — Perspectiva de redução de custos dos sistemas fotovoltaicos (R$/Wp) 

 

Fonte: EPE (2016). 

 

Tabela 10 — Perspectiva de redução de custos dos sistemas fotovoltaicos aplicado a 736kWp de 
projeto do estudo de caso 

 
Fonte: Elaboração própria com base em EPE (2018) 

 



73 
 

 

Na análise, o valor apenas da planta FV do estudo de caso ficou orçado 

em R$ 2.462.500,00, que corresponde a 3,35 R$/Wp e corrobora com a perspectiva 

da EPE em seus estudos entre 2013 e 2020 da Tabela 9. 

Assim, pode-se esperar uma trajetória crescente da taxa de retorno nesse 

tipo de geração até 2050 bastante atrativas devido à redução do custo do sistema 

FV que se espera em longo prazo. 

A EPE também espera que a economia do país até 2050 esteja mais 

aquecida, o que pode ajudar no investimento de minigeração compartilhada FV, 

conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11 — Perspectiva de redução de custos dos sistemas fotovoltaicos (R$/Wp) 

 

Fonte: Plano Nacional de Energia – 2050 (EPE). 

 

A Price Water House & Coopers – PWC, instituição citada pela EPE, 

prevê que as economias dos países de E7 (China, Índia, Brasil, Rússia, México, 

Indonésia e Turquia) e isso inclui o Brasil em logo prazo, que terá um crescimento 

50% maior que os países que compõe o G7 (EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, 

França Itália e Canadá) (EPE, 2015, p. 34). 

Se o cenário econômico projetado pela PWC se realizar, há uma grande 

probabilidade da geração compartilhada ganhar força, porém não depende apenas 

da economia para que os consumidores tenham mais poder de investimento (poder 

de compra) em geração compartilhada, mas também de outros fatores como a 

queda do valor de investimento inicial do sistema FV, citada anteriormente.  

Neste sentido, o que se pode concluir da análise é que o Cenário 4 – 

realista (caso base) está em consonância com a projeção feita pela EPE com 

relação ao investimento inicial. No entanto, ressalta-se que o estudo de caso teve 

como base as premissas de projeção de IGP-M atreladas à tarifa, aumento no 

consumo de energia em longo prazo pelas indústrias, tributação e despesas 
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societárias, o que resultou nas projeções feitas ao longo do trabalho e que mostra 

que mesmo sem um projeto definido como: terreno, investidores reais e outras 

questões que eram necessárias de serem estruturadas, tem-se um cenário de 

payback de 12 anos, o que pode ser ainda um pouco menor se houver um maior 

desenvolvimento da minigeração compartilhada FV. 
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4.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A modalidade de minigeração compartilhada para indústria feita por meio 

de consórcio é algo extremamente novo no mercado de energia, pois trata-se de 

uma resolução que entrou em vigor apenas em 2016.  

A ANEEL lançou em 30 de maio de 2018 a Consulta Pública nº 010/2018 

(ANEEL, 2018a) para buscar aprimoramento para as regras aplicáveis a mini e 

microgeração distribuída e sistema de compensação.  

Segundo as informações apresentadas na Nota Técnica 0062/2018 

(ANEEL, 2018c) a GD instalada no Brasil teve um crescimento significativo e 

possivelmente superará o que foi projetado para os próximos anos. Então, para que 

seja mitigado o risco de impacto que a GD possa provocar aos demais 

consumidores e também visando à viabilidade econômica dos projetos de GD a 

ANEEL resolveu reavaliar as regras da geração distribuída.  

A alteração do limite de potência da microgeração, implementada pela REN 
n° 687/2015, teve como motivador o fato de que esse é o limite de potência 
estabelecido pela REN n° 414/2010 (art. n° 12) para que uma unidade 
consumidora se conecte na rede de baixa tensão (Grupo B). Consumidores 
da baixa tensão são atualmente faturados por meio de uma tarifa monômia, 
cujas componentes são calculadas em R$/kWh, e, portanto, não necessitam 
contratar demanda junto à distribuidora – o que, no caso de um sistema de 
geração distribuída, reduz consideravelmente o tempo de retorno do 
investimento. Aliado a não necessidade de se contratar demanda, a 
compensação de energia em consumidores da baixa tensão que possuem 
geração distribuída se dá em todas as componentes tarifárias (TUSD + TE), 
enquanto nos consumidores do Grupo A (da média e alta tensão) essa 
compensação se dá apenas na componente de energia da tarifa 
(componentes em R$/kWh), sendo faturada a componente de demanda 
(R$/kW) normalmente. 
 

A Nota Técnica 0062/2018 (ANEEL, 2018c) apresenta 5 alternativas de 

remunerações com base na TUSD (transporte fio A e fio B, encargo e perdas) e TE 

(energia e encargo), integralmente ou parcialmente sugeridas pela a norma. 

A ANEEL quer evitar que a geração distribuída seja excessivamente 

beneficiada e contra partida os demais consumidores sejam prejudicados. As 

medidas que a ANEEL está tomando para que isso seja evitado é a elaboração de 

um relatório de análise de impacto regulatório (AIR), após as contribuições do setor 

elétrico por meio de Consulta Pública que acontece entre os dias 30 de maio de 

2018 a 17 de julho de 2018.  

O Gráfico 7 ilustra a situação atual da geração compartilhada para a 

classe industrial do país. O que se observa é que até o presente momento as únicas 
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duas modalidades de geração inseridas adotadas pela classe de consumo industrial 

são as modalidades de autoconsumo remoto, onde 63% de toda a sua geração é 

fornecida por usina termelétrica de energia – UTE, seguida por 24% de geração de 

centrais geradoras hidrelétricas – CGH e 13% de Usina Fotovoltaica  de um total de 

17.20 MW de potência instalada para 75 UCs. Já para a modalidade de geração na 

própria UC tem-se 77% UFV, 13% UTE, 9% CGH e apenas 1% de energia 

proveniente de Central Geradora Eólica – EOL de um total de 25 MW de potência 

instalada para 647 UCs. 

 

Gráfico 7 — Classe Industrial 

 

Fonte: Elaboração própria com uso de dados da ANEEL (2018d). 

 

Para a geração compartilhada, atualmente há 82 usinas e 609 UCs que 

recebem os créditos da compensação de energia, sendo que desse total o Grupo A 

tem 354 UCs que são participantes do sistema de compensação de energia de 

diversos tipos de fonte de geração conectadas a rede, o que totaliza 16,30 MW de 

potência instalada, conforme pode ser observado no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 — Modalidade de Geração Compartilhada 

 

           Fonte: Elaboração própria com uso de dados da ANEEL (2018d). 

 

Para a geração compartilhada FV, a primeira data de entrada em 

operação foi no dia 27 de julho de 2017, feita junto a distribuidora CEMIRIM - 

Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi Mirim no estado 

de São Paulo, com capacidade instalada de 0,08 MW do total de 162 MW de 

potência instalada que há conectada na CEMIRIM. A última data de conexão até a 

finalização deste trabalho foi efetuada no dia 22 de janeiro de 2018, junto à 

Companhia Energética do Piauí – CEPISA, hoje controlada pela Eletrobrás, com 

potência instalada também de 0,08 MW. Como até a data presente só existe essa 

UFV conectada à distribuidora, então a sua potência instalada total é de 0,08 MW, 

segundo relatório de Unidades consumidoras com geração distribuída da 

Modalidade de geração compartilhada (ANEEL, 2018d).  

A Tabela 12 mostra um resumo geral dos subgrupos da alta tensão 

(Grupo A) na modalidade de geração compartilha. Pode-se notar que a CELESC 

está entre as distribuidoras que possuem UCs conectadas, porém nota-se que só há 

uma usina proveniente de fonte com potencial hidráulico conectado.  

 

 

 

 

 



78 
 

 

Tabela 12 —  Geração Compartilhada Grupo A 

Fonte: Elaboração própria com uso de dados da ANEEL (2018d). 

 

Mediante a todas essas informações, pode-se observar que no cenário 

atual ainda há muito a ser explorado em termos de geração compartilhada para 

indústria. As regras relacionadas à geração compartilhada ainda podem sofrer 

alterações ou melhorias, porém é muito cedo para se concluir algo a respeito. 

No Setor Elétrico Brasileiro as modalidades de geração distribuída 

ganharam destaque, porém dos últimos anos pra cá outros temas também 

ganharam espaço no setor como a CP 332, entre outras mudanças que estão em 

discursão no setor. A política de incentivo do governo também é outro fator que pode 

afetar não somente a geração distribuída em termos de investimentos, incentivos, 

mas também o setor elétrico de forma geral. 

Conforme Gráfico 8, o estudo de demanda de energia 2050, estima que 

nas próximas duas décadas a GD fotovoltaica se torne economicamente atrativa e 

segundo a projeção também da EPE em 2050 a capacidade instalada de GD será 

de aproximadamente 78 GWp com representatividade de 5,7% do SIN e está em 

concordância com algumas projeções internacionais (IEA, 2010) que estimam que 

6,5% da geração mundial de energia seja por meio de GD FV (EPE, 2016, p.237). 

 

 

 

 

                                            
2
 Consulta Pública nº 33 de 05/07/2017: Aprimoramento do marco legal do setor elétrico 
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Gráfico 8 — Energia Gerada Fotovoltaica Distribuída 

 

Fonte: Plano Nacional de Energia – 2050 (EPE, 2016). 

 

No entanto, por mais que os estudos feitos mostrem um cenário favorável 

para a GD, a EPE também enfatiza o caminho que a GD terá que trilhar até se tornar 

um tipo de geração atrativa e confiável. Estima-se que até 2030 a GD alcance a 

solidez necessária, pois diversos fatores influenciam para o alcance desse objetivo 

por meio de: variáveis modelos de negócios de GD para os interessados em GD, 

baixo custo de implementação, curso de aprendizado da população para que 

estejam familiarizados com essa nova tecnologia, adequação e modernização da 

rede de distribuição, entre outros fatores. 

Como mencionado anteriormente, segundo o PEN 2050 (EPE, 2016) a 

tendência é que ao longo do tempo o investimento em sistemas FVs deve baixar 

gradativamente até que se torne um investimento viável. 

Por fim, observa-se que o objetivo do trabalho que era analisar a inserção 

de uma minigeração proveniente de fonte solar fotovoltaica localizada no estado de 

Santa Catarina na modalidade de geração compartilhada, por meio de um consórcio 

firmado entre três unidades consumidoras do Grupo A, foi devidamente atendido, 

conforme observado na análise feita no Capítulo 3. 

A geração compartilhada no país aos poucos vem ganhado força 

juntamente com outras modalidades de GD. Então pode-se concluir que hoje o 

Brasil é um país com grande potencial de geração renovável, porém ainda há um 

longo caminho a seguir e uma curva de aprendizado gradativa de longo prazo que 

poderá ganhar forma e descentralizar a matriz energética brasileira. No entanto, 
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como citado anteriormente, a GD compartilhada ainda é muito nova e terá um longo 

caminho pela frente, o qual não há como saber se esse tipo de modalidade é 

competitivo ou não comparada com as demais modalidades de geração. 

 

 

4.1. Sugestões para trabalhos futuros  

 

Como sugestões para trabalhos futuros, propõe-se: 

 Análise de tarifas, com mais robustez de informação, aplicadas para UCs que 

possuam geração compartilhada; 

 Estudo da eficiência energética atrelada à geração compartilhada para as 

indústrias analisadas; 

 Levantamento histórico sobre indicadores econômicos e financeiros que afetam 

diretamente a tarifa de energia para consumidores que tem geração 

compartilhada; e 

 Estudo de viabilidade econômica e técnica do projeto de UFV para 

consumidores industriais. 
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