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CONTEXTUALIZAÇÃO & PANORAMA 

 

A agenda ambiental de redução de emissão de gases de estufa pressiona a 

inserção de energias renováveis em diferentes matrizes elétricas, principalmente de solar 

e eólica. A onda se inicia em resposta às pressões para descarbonização das economias, 

porém se propaga fundamentalmente em resposta à acentuada redução de custos das 

fontes assistida na década atual. A participação das fontes renováveis na matriz elétrica 

mundial alcançou 26% em 2019, enquanto o Brasil registra cerca de 80% de 

participação, com participação histórica de geração hidrelétrica, crescente de eólica e 

promissora de solar.  

Entre 2010 e 2017, o custo dos painéis solares reduziu cerca de 70% para projetos 

em grande escala e entre 40% e 80% para pequena escala (geração distribuída), 

embora estes permaneçam entre 20% e 60% mais custosos do que projetos em larga 

escala na maior parte das regiões1. Neste mesmo período, o custo médio da eólica 

onshore reduziu 20%, enquanto da eólica offshore reduziu 25% nos últimos cinco anos 

(IEA, 2018).  

Desde 2012, as fontes renováveis são responsáveis por mais da metade do 

acréscimo anual de potência instalada no mundo, frente a menos de 20% em 2002. Eólica 

e solar respondem conjuntamente por ao menos metade da expansão anual desde 2016, 

com geração adicional suprindo quase a totalidade da demanda incremental por 

eletricidade. As fontes foram responsáveis por 6% da geração de eletricidade global em 

2017, face a apenas 0,2% em 2000 (IEA, 2018). 

A expansão da capacidade instalada é acompanhada de investimentos e reforços 

na rede (transmissão e distribuição), que respondem por cerca de 40% do total investido 

anualmente (cerca de 750 bilhões de dólares), sinalizando a importância estratégica 

desses ativos para a indústria (IEA, 2018). 

A disseminação de recursos energéticos distribuídos2: (i) promove a inserção de 

energias renováveis com a geração distribuída (GD), contribuindo para a 

descarbonização dos sistemas; (ii) transforma a rede centralizada e unidirecional dos 

sistemas elétricos em fluxos bidirecionais; e (iii) reposiciona os consumidores em novos 

                                            
1 No contexto do setor elétrico brasileiro, com predominância de contratação regulada e de tão longo 
prazo os incentivos regulatórios inibem a substituição por gerações mais eficientes do ponto de vista térmico. 
2 Definidos como recursos instalados nos sistemas de distribuição capazes de prover serviços de eletricidade, 
os DER abrangem desde geração distribuída (GD), resposta e gestão da demanda e estocagem a veículos 
elétricos, dispositivos de controle, medidores e aparelhos inteligentes (PEREZ-ARRIAGA et al., 2016) 
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protagonistas, com papel ativo na gestão do consumo e na geração distribuída de 

energia (prossumidor). As transformações em curso demandam aprimoramentos no 

planejamento da expansão das redes, na operação dos sistemas, na regulação e na 

definição e no desenho de políticas públicas para o setor. 

Projeções de Crescimento da Geração Distribuída 

A geração distribuída fotovoltaica (GDFV) representou 40% de toda capacidade 

instalada solar adicionada em 2018 no mundo (IEA, 2019a). A difusão da GDFV é 

impulsionada pela queda dos custos dos painéis solares e por políticas públicas e 

instrumentos de incentivos, adotadas em mais de 50 países (IRENA/IEA, 2018). Um 

exemplo é a política de Net Metering, mecanismo de compensação permite que os 

geradores distribuídos recebam créditos de energia gerada pela geração excedente 

injetada na rede, a ser abatido do consumo futuro. Além do Net Metering, existem outros 

mecanismos para valorar a energia gerada pela GDFV, como o “Net Billing” e o “Buy-

all, Sell-all”. Os parâmetros dos mecanismos adotados são calibrados de distintas formas 

entre os países, sujeitando-se geralmente a ajustes periódicos. 

Os custos nivelados (levelized cost of electricity – LCOE) da GDFV já são inferiores 

às tarifas de energia do mercado de varejo em muitos países, sobretudo os que não 

subsidiam a eletricidade. Assim, a elevação das tarifas também contribui para 

atratividade da GDFV, sobretudo em contexto de tarifas volumétricas; bem como a 

disponibilidade de crédito e a perspectiva de juros baixos. No Brasil, o tempo médio de 

retorno do investimento em GDFV para consumidores residenciais de baixa tensão foi 

reduzido de 13,1 anos em 2013 para 5,3 anos em 2019 (EPE, 2019).  

A Agência Internacional de Energia (International Energy Agency – IEA) estima que 

a capacidade de energia renovável instalada no mundo aumente 50% até 2024, 

alcançando 3,7 TW. A solar deve ser responsável por quase 60% desta expansão, 

tornando-se a fonte com maior potência instalada em todo o mundo até 2040 (IEA, 2018).  

Ademais, a IEA projeta que a capacidade instalada global de GDFV salte de 213 GW 

em 2019 para cerca de 530 GW em 2024, ou 619 GW em cenário acelerado (IEA, 

2019a), impulsionado pelos setores comercial e industrial. Ao contrário do residencial, 

esses segmentos apresentam consumo coincidente com o horário de geração solar, 

ampliando benefícios para os sistemas elétricos.  

Projeta-se, ainda, redução de custos da geração solar fotovoltaica entre 15 e 35% 

para 2024. Atualmente, cinco países respondem por 75% da capacidade instalada de 

GDFV – China, Japão, Estados Unidos, Alemanha e Itália (Tabela 1). Já para o Brasil, a 
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EPE (2019) projeta potência instalada de 11,3 GW para 2029, frente aos 1,8 GW atuais 

(ANEEL). 

Tabela 1 - Projeções da capacidade da geração distribuída fotovoltaica (GW) 

  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2024  
(acelerado) 

Mundo 213 258 305 354 407 466 530 619 

China 51 71 92 115 141 171 205 237 

Estados Unidos 25 29 34 39 44 50 56 61 

Europa 79 87 95 103 111 120 130 150 

França 5 5 6 7 8 9 11 13 

Alemanha 33 36 38 41 43 46 48 57 

Itália 16 16 17 17 18 18 19 20 

Holanda 4 5 7 8 10 11 13 16 

Espanha 4 4 5 5 6 6 7 8 

Ásia-Pacífico 50 60 71 81 92 102 112 139 

Austrália 8 9 11 12 14 16 17 19 

Índia 4 7 9 12 16 19 22 36 

Japão 34 39 43 46 49 52 54 57 

América do Sul e Central 1 2 2 3 4 5 7 8 

Argentina 0 0 0 0 0 0 1 1 

Brasil 0 1 1 2 3 4 5 5 

Chile 0 0 0 0 0 0 1 1 

Eurásia 1 3 4 5 5 6 6 7 

África Subsaariana 1 1 1 2 2 2 3 4 

Oriente Médio  
& Norte da África 

2 2 3 3 4 4 5 9 

Fonte: IEA (2019a) 

Por sua vez,  previsões apontam para uma aumento da participação da GD FV 

sobre a capacidade de solar FV total, que deve passar de 36% durante o período de 

2012-2018 para 45% ao longo do período de 2019-2024 (Figura 1). 

Figura 1 – Expansão Acumulada da Geração Distribuída Solar (GW) 

 
Fonte: IEA (2019a) 
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Mecanismos de Incentivo à Adoção de GDFV 

A adoção de mecanismos de incentivo para GDFV impulsionou a inserção da fonte 

em inúmeros países, sobretudo onde a tecnologia já se revelava minimamente atrativa. 

Entretanto, a manutenção de incentivos sem ajustes pode comprometer a sustentabilidade 

do setor, pois a redução do consumo líquido de energia dos prossumidores reduz a receita 

das distribuidoras. Em contexto de tarifas volumétricas, a redução do volume faturado 

compromete a remuneração de custos fixos cobertos por parcela variável das tarifas. A 

adesão crescente de consumidores a GDFV tende a elevar as tarifas dos remanescentes, 

em processo reconhecido na literatura como “espiral da morte” das utilities. 

A IEA estima que a perda de receita das distribuidoras em consequência das 

transformações experimentadas pela indústria pode alcançar cerca de 60 bilhões de 

dólares em 2024, considerando as tarifas atuais dos países e taxa contratual de 

autoconsumo de 75%. A perda de receita para remunerar os serviços de distribuição 

pode alcançar 15 bilhões em 2024, enquanto a perda global cumulativa para os 

segmentos de distribuição e transmissão pode somar 70 bilhões de dólares entre 2018 e 

2024, o que representa 25% do investimento mundial desses segmentos em 2018 (IEA, 

2019a). Para o Brasil, a ANEEL estima que as perdas acumuladas em 15 anos, se mantidas 

as regras atuais para GD local e remota, podem alcançar R$ 55 bilhões em valor 

presente. 

O horizonte de ampliação da GDFV exige ajustes imediatos para que se promova 

trajetória sustentável de expansão, sem subsídios cruzados entre consumidores, 

prossumidores e, eventualmente, contribuintes. Países como Espanha, Itália e República 

Tcheca alteraram seus mecanismos de incentivo, ao mesmo tempo que Alemanha, França 

e Bélgica reduziram significativamente a tarifa de compensação (IEA, 2019a). A própria 

revisão do regulamento da UE de Renováveis enfrenta esse tema. No recente Pacote 

Clean Energy for All Europeans3, são estabelecidos limites para que um consumidor 

atenda a parte de seu consumo a partir de geração proveniente de fontes renováveis, 

injetando na rede o excedente de sua produção.   

Nesta perspectiva, é oportuna a revisão dos parâmetros do mecanismo de 

compensação da geração distribuída no Brasil, como previsto pela REN nº 687/2015, 

iniciada com a Consulta Pública nº 10/2018. No âmbito da Audiência Pública 

nº 40/2019, vinculada a presente Consulta Pública (nº 025/2019), foram travados 

                                            
3 Para referências, veja-se artigo 21 do Pacote Clean Energy for All Europeans. 
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans).  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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debates acalorados que turvaram as discussões em torno da revisão prevista do Net 

Metering no Brasil.  

A presente contribuição independente do Centro de Estudos em Regulação e 

Infraestrutura da Fundação Getulio Vargas – FGV CERI tem por intuito agregar aspectos 

e perspectivas que contribuam para o debate. 

Competitividade, Custos e benefícios das Fontes Variáveis  

A expansão dos sistemas elétricos através de monopólios verticalmente integrados 

e a predominância de fontes de geração controláveis (despacháveis) dissemina na 

indústria a relevância de custos como métrica comparativa para orientar investimentos e 

justificar políticas públicas (Joskow, 2011). É recorrente a noção que determinada fonte 

de geração se torna competitiva quando o seu custo nivelado pela geração média 

esperada (levelized cost of electricity – LCOE4) passa a ser inferior ao preço médio de 

eletricidade ou à tarifa média de determinada região (grid parity), constituindo regra de 

bolso para sinalizar a competitividade das fontes (Figura 2). 

Figura 2 - Custos Nivelados de Fontes de Geração 

 

Fonte: BNEF (2019) 

No entanto, como amplamente discutido na literatura econômica – Joskow (2011), 

Borenstein (2008, 2012), Hirth (2013), Schmalensee (2016), Finon (2016), entre outros –, 

                                            
4 O LCOE corresponde a solução da seguinte equação:  

                                ∑
𝑄𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑇
𝑡=1 𝐿𝐶𝑂𝐸 = ∑

𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑇
𝑡=1   onde Qt representa a geração anual de energia da 

fonte em questão, Ct o fluxo de custos anuais envolvidos, i o custo de oportunidade do capital e T a vida 
útil do empreendimento/fonte.  
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a comparação restrita a custos nivelados é inadequada para comparar fontes 

variáveis (não-controláveis) e fontes despacháveis (controláveis), pois não considera 

o valor da energia ao longo do tempo e não incorpora custos de integração das 

fontes.5 A inserção de energias renováveis variáveis (ERV) acentua as diferenças entre os 

valores marginais da percebidos por cada fontes –  cada vez mais sujeitos a forma, 

momento e localização da geração –, o que demanda maior granularidade espaço-

temporal para capturar distintos atributos.6 

A inserção massiva das ERV adiciona incerteza e muda a perspectiva de 

planejamento e operação de um sistema até então caracterizado por uma oferta de 

energia historicamente calcada na liquidez e segurança de combustíveis controláveis. A 

geração das ERV apresenta por (i) alta variabilidade; (ii) baixa previsibilidade da 

disponibilidade dos recursos; (iii) restrições locacionais para o aproveitamento das fontes 

(principalmente para eólica); (iv) reduzido fator de capacidade (utilização média da 

potência instalada); e (v) custos variáveis de operação negligenciáveis. Com escala de 

produção reduzida, a modularização das ERV incentiva a geração distribuída, abrindo 

espaço para que decisões descentralizadas, em um setor marcado por arranjos 

centralizados, influenciem o grau e o ritmo de penetração dessas fontes. 

A variabilidade das ERV aumenta as restrições das condições de contorno tanto 

para o equilíbrio estático (instantâneo) entre oferta e demanda de eletricidade, quanto 

para o equilíbrio dinâmico relativo à adequabilidade dos recursos (adequacy resources), 

para um dado grau de confiabilidade estabelecido (reliability). A variabilidade exige 

resposta instantânea do sistema residual, responsável por atender a demanda não 

suprida pelas ERV, para acomodar flutuações recorrentes e de difícil antecipação.  

Consequentemente, a flexibilidade do sistema residual passa a ser instrumento 

crucial para a confiabilidade do suprimento. A conhecida curva do pato (duck curve), 

originariamente identificada pelo operador da Califórnia (CAISO), ilustra as 

                                            
5 Como sintetiza Joskow (2011a, p. 240): “conventional “levelized cost” is a flaw metric (...) because it 

effectively treats all electricity generated as a homogenous product governed by the law of one price. (...) 

It is important to take wholesale market price into account because the hourly output profiles, and the 

associated market value of electricity supplied by intermittent generating technologies can be very different. 

Moreover, different intermittent generating technologies (e.g., wind versus solar) also can have very 

different hourly production and market value profiles.” 
6 Como observa Borensteinn (2012, p. 71): "The lack of comparability in levelized cost analysis is 

particularly troubling because these cost figures are frequently the central focus of policy discussions about 

alternative technologies. These figures can potentially be useful benchmarks, but they must be thoughtfully 

adjusted for the attributes of the power produced and other impacts of the generation process.” 
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transformações no sistema pela inserção massiva de geração solar, revelando as 

oscilações no valor marginal da energia ao longo do tempo (Figura 3). 

A indústria das renováveis e uma ampla gama de estudos especializados 

buscam enfatizar externalidades positivas advindas de fontes renováveis não 

internalizadas em preços de mercado ou em custos marginais de operação otimizados 

(preços sombra). Em geral, enumeram-se vantagens supostamente exclusivas dessas 

fontes. Os estudos elencam atributos valorados em termos de custos (evitados) de 

oportunidade, agregados em forma de benefícios ocultos não considerados (Brown, 

2016). 

 

Figura 3 - Duck Curve Observada na Califórnia 

 

Fonte: CEC (2018) 

Dentre as externalidades e benefícios comumente relacionados às ERV, destacam-

se: (i) a substituição de combustíveis fósseis para atingir as metas de redução de emissões, 

a contribuição à segurança energética; (ii) a redução de perdas na transmissão e 

distribuição através da geração distribuída próxima à carga; (iii) a postergação de novos 

investimentos em capacidade centralizada e expansão da rede; (iii) a geração de 

empregos (green jobs); (iv) a redução de impactos ambientais locais; (v)  a mitigação de 

pobreza energética; (vi) o incentivo à “indústria nascente” no país ; e (vii) a redução de 

custos via economias de escala e curvas de aprendizado (Borenstein, 2012; Edenhofer et 

al., 2013; Brown, 2016). 

Todas as fontes, contudo, acarretam custos de integração – ainda que negativos, ou 

seja, que se configurem como benefícios de integração –, de modo que o valor marginal 
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da energia depende do grau de penetração e das características do sistema a que são 

introduzidas. Os custos de integração das fontes variáveis estão relacionados: a custos de 

balanceamento para manter o equilíbrio instantâneo entre oferta e demanda (balancing 

costs); a investimentos e reforços nas redes de transmissão e distribuição (grid costs); e a 

adequação de recursos do sistema (adequacy costs) relativos ao equilíbrio dinâmico. Desta 

forma, a relação entre custo nivelado e preço não determina uma competitividade 

absoluta (e indeterminada) da fonte, mas sim relativa; ou seja, uma tecnologia se revela 

competitiva para um dado preço e uma dada quantidade de energia. 

Figura 4 - Custos de Integração das Fontes 

 
Fonte: Adaptado de Hirth et al. (2015). 

Os custos de integração podem ser estimados e acrescidos aos custos nivelados 

tradicionais (LCOE), compondo custos nivelados sistêmicos (SLCOE); bem como podem ser 

aferidos pela diferença entre o preço médio de eletricidade e o preço ponderado pelo 

perfil de geração da fonte, com granularidade suficiente para capturar o valor marginal 

da geração de eletricidade. Assim, deve-se comparar custos nivelados a preços 

ponderados pelo perfil de geração; ou custos nivelados sistêmicos a preços médios de 

eletricidade. Em teoria, por dualidade, ambas as abordagens (“perspectiva de custos” ou 

“perspectiva de valor”) revelariam a mesma penetração ótima (q*) da fonte (Figura 4). 

Em contexto de expansão das ERV, as políticas públicas e a regulação devem 

ser desenhadas de modo a considerar tanto benefícios, quanto custos de integração 

potenciais. A Agência Internacional de Energia já incorpora esta abordagem sistêmica 

em suas análises (IEA, 2018).  

O caso do sistema elétrico brasileiro é emblemático. Conta-se com elevada 

flexibilidade face a predominância hidrelétrica, reservatórios hídricos significativos, 
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ampla interconexão entre diferentes regiões e complementariedade entre fontes 

renováveis. Não apenas os reservatórios contribuem para armazenar a geração 

renovável variável, como a geração solar ainda coincide com o pico da carga do sistema 

interligado nacional, facilitando a integração da fonte. 

Entretanto, a tendência é de redução gradativa da capacidade de regularização 

dos reservatórios e aumento da oferta de fontes variáveis (eólica e solar), sem inércia, o 

que eleva a volatilidade e imprevisibilidade dos custos de geração e de congestão das 

redes. Para gerenciar as mudanças em curso, é necessário alinhar benefícios e custos das 

fontes, remunerando os recursos de acordo com o momento e a localização da geração. 

O setor elétrico brasileiro caminha para aumentar a granularidade temporal, com 

introdução de preços horários. O mecanismo de incentivo para geração distribuída deve 

avançar nesta direção, aprimorando a sinalização eficiente para os novos prossumidores, 

de modo a incentivá-los a fazer escolhas consistentes com a minimização de custos do 

sistema (Lazar & Gonzalez, 2015). 

Mecanismos de Compensação Aplicáveis à Geração Distribuída 

Os mecanismos de compensação são instrumentos projetados para recompensar o 

proprietário do sistema de DG pela eletricidade que é consumida automaticamente (se 

aplicável) e/ou exportada para a rede elétrica (ZINAMAN et al., 2017). A eficiência 

econômica recomenda que a escolha do mecanismo de compensação seja baseada 

no contexto de cada sistema elétrico, realidade econômica do país e dos objetivos 

almejados; portanto, não há instrumento ótimo e único para todos. Nesse processo, 

cabe perseguir a maximização do bem-estar do consumidor (o que inclui externalidades, 

como custos ambientais) e garantir a sustentabilidade econômico-financeira das utilities. 

Em um país como o Brasil, é fundamental que os efeitos potenciais sejam 

constantemente monitorados e avaliados, para evitar que os mecanismos distorçam 

incentivos ou gerem subsídios cruzados prossumidores (adotante) e consumidores (não 

adotantes) ou entre distintos segmentos (residencial, comercial e industrial). Essa 

orientação se alinha aos esforços de política que tem sido adotados, almejando redução 

dos subsídios no setor. As título ilustrativo, há diversas ações em curso que visam 

racionalizar a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), principal veículo para suportar 

subsídios intra e intersetoriais em vigor no setor elétrico. A configuração atual compromete 

o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de affordability, elemento crítico para o setor 

e país. Ademais, prejudica a competitividade da economia como um todo, ao violar 

eficiência econômica.  
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Ao definir o mecanismo de compensação, a política setorial precisa definir como os 

fluxos de eletricidade relacionados ao consumo e à geração são medidos, contabilizados 

e faturados. Os principais esquemas adotados são: Net Metering, Net Billing e Buy-all, 

Sell-all: 

 Net Metering: No Net Metering (NEM), o prossumidor pode consumir a energia 

autoproduzida e injetar o excedente na rede da distribuidora. A energia 

injetada é contabilizada em forma de créditos a serem compensados em 

intervalo de tempo futuro. A cobrança da conta de eletricidade neste tipo de 

mecanismo é pelo consumo líquido de energia durante um ciclo de faturamento 

(diferença entre energia consumida da distribuidora e energia injetada na rede). 

Assim, a rede funciona como espécie de armazenamento virtual, contabilizando 

créditos em energia. 

 Net Billing: O Net Billing é um mecanismo semelhante ao NEM. O prossumidor 

exporta o excedente de energia não (auto)consumida para a rede de 

distribuição; entretanto, os créditos são contabilizados em termos monetários. A 

exportação líquida é contabilizada e creditada a uma taxa de venda pré-

determinada (ZINAMAN et al., 2017). As tarifas de compensação mais 

comumente utilizadas são: (a) a tarifa de varejo, (b) a tarifa do mercado 

atacado, (c) uma tarifa prêmio (Mejdalani et al., 2018).  

 Buy-all, Sell-all: No mecanismo Buy-all, Sell-all, toda energia gerada é vendida 

pelo prossumidor para a distribuidora. Essa transação é feita geralmente a 

preço fixo com um contrato de longo prazo, como por exemplo, a utilização de 

esquemas de Feed-in Tariffs (FIT) ou Tarifas Prêmio. Nesse modelo, os 

prossumidores são como pequenas usinas de energia que geram eletricidade sob 

a forma de um PPA de longo prazo (IEA, 2019a). A taxa de compensação 

definida pode ser superior ou igual à taxa de varejo, enquanto os proprietários 

de energia fotovoltaica compram toda a eletricidade pelo preço de varejo para 

cobrir sua demanda (IRENA, 2019a). 

O mecanismo de compensação é composto por três componentes principais: (i) 

estrutura de medição e contabilização; (ii) tarifa (ou preço) de venda da energia gerada; 

e (iii) a tarifa do mercado de varejo paga pela energia consumida da distribuidora. Além 

da estrutura geral dos mecanismos de compensação, outros parâmetros interferem no 

desenho da política: período contratual; termos de crédito (se em energia ou quilowatt-

hora); limite do tamanho do sistema de GD (tamanho máximo a ser habilitado); período 
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de apuração dos créditos e prazo para sua utilização (expiração). A Erro! Fonte de 

referência não encontrada. resume as principais diferenças entre os mecanismos. 

Ao contabilizar créditos em energia, embora incentive a adoção mais intensa da 

GD, o NEM reduz a sensibilidade dos consumidores a variação dos preços da 

eletricidade, comprometendo o desenvolvimento da resposta da demanda. Em geral, a 

remuneração pelo excesso de energia gerada e injetada na rede não reflete o valor real 

da eletricidade. Dificulta-se o planejamento de demanda das concessionárias. Em um 

sistema caracterizado pela cobrança de tarifas volumétricas, caso do Brasil, reduz-se as 

receitas com o fornecimento de eletricidade e prestação dos serviços de distribuição. Em 

consequência, produzem-se efeitos distributivos de natureza regressiva para os 

consumidores que não aderem ou adotam GD, os quais experimentam elevação de tarifas 

de eletricidade (volumétricas). 

 

Tabela 2 - Resumo dos instrumentos de compensação 

 

Fonte: ZINAMAN et al. (2017) 
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Já o efeito que o Net Billing gera na inserção de GD varia de acordo com a tarifa 

a que faz face o prossumidor pela venda do excedente. A tarifa de varejo dá um maior 

incentivo financeiro aos consumidores e tem um efeito semelhante ao NEM, enquanto a 

utilização da tarifa do mercado atacadista permite que as utilities sejam remuneradas 

pelos custos da rede. Se a compensação pela energia injetada for baseada em tarifas 

variáveis no tempo (TOU) e pela localização, os consumidores podem responder a sinais 

de preço e prestar serviços ancilares à rede (IRENA, 2019b). A utilização de Net Billing 

permite que a tarifa de compensação seja mais próxima do valor real da GD e incentiva 

o autoconsumo (principalmente ao definir taxas de venda inferiores às taxas de varejo), 

direcionando o consumidor a um consumo mais eficiente da energia. 

A Geração Distribuída e o Espiral da Morte das Utilities 

Em teoria, a geração distribuída tem potencial para múltiplos benefícios, incluindo 

redução de congestionamento e de perdas técnicas nas redes de distribuição e 

transmissão e maior confiabilidade do suprimento pela proximidade com a carga; 

entretanto, esses benefícios não são inerentes e tampouco certos.  

A literatura aponta evidências que benefícios previstos são contrabalançados por 

custos dos programas de promoção da GD; por incentivos perversos para conservação 

de energia e eficiência energética; e por alocações de custos socialmente regressivas 

(Brown & Lund, 2013; Brown & Bunyan, 2014). 

O Net Metering que considera todos os componentes da tarifa de energia para 

valorar a energia injetada na rede, inclui na contabilização dos créditos não apenas 

energia, mas também custos de transmissão e distribuição. Este é o caso do Brasil, o que 

suscita e justifica a revisão dos parâmetros do mecanismo de compensação. A título 

ilustrativo, em 2018 os custos com compra de energia representaram 33% na composição 

do valor final da energia elétrica (Figura 5). 
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Figura 5. Composição do valor final da energia elétrica no Brasil (2018, %). 

 

Fonte: Abradee. 2018. Elaboração: FGV CERI. 

 

A manutenção da compensação integral atual compromete a arrecadação futura 

de receitas das distribuidoras, processo conhecido como “espiral da morte”. O aumento 

no número de sistemas de GD instalados gera uma redução do mercado consumidor da 

distribuidora; consequentemente, a receita obtida é inferior à receita requerida. No 

período de revisão tarifária, esta diferença entre as receitas é repassada para a tarifa 

de eletricidade, acarretando aumento da tarifa. Com as tarifas em elevação, aumentam 

incentivos para que consumidores instalem a GD, retroalimentando o processo (Figura 6). 

Essa instalação/adesão é mais factível para consumidores de renda relativamente mais 

alta.  

Figura 6 – Espiral da Morte das Distribuidoras 

 

Fonte: Elaboração própria 

Uma forma de contornar a perda crescente de receita, sem ajustar a contabilização 

dos créditos para que não contabilize indevidamente custos de distribuição que não sejam 

efetivamente evitados é aplicar uma tarifa multiparte (binômia). Aumenta assim a parcela 
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fixa que independe do consumo variável de energia. Desacoplam-se assim os serviços de 

rede e de eletricidade, permitindo melhor remunerar os custos das diferentes 

componentes, hoje misturados em uma tarifa volumétrica. À medida que mais custos são 

atrelados à parcela fixa da tarifa, menor é a parcela variável; portanto, a sensibilidade 

do consumo à tarifa de eletricidade. Na política vigente, por sua vez, há menos espaço e 

incentivos para eficiência energética e conservação de energia (Brown & Lund, 2013). 

Este aspecto assume maior relevância no caso do Brasil: a manutenção das regras atuais 

sem revisão pressiona na direção de adotar tarifas binômias com parcelas fixas 

crescentes. 

Análise Internacional dos Mecanismos de Compensação 

O Net Metering e o Net Billing são, atualmente, os principais mecanismos adotados 

para incentivar a inserção da GD.  O número de países que adotaram o Net Billing e o 

Net Metering aumentou de 9 em 2005 para 55 em 2017 (IEA/IRENA, 2018). Entre os 

países que praticaram o Net Billing como instrumento de compensação pode-se citar a 

Indonésia, Itália, México, Portugal e os Estados Unidos (Nova York e Arizona). 

Partindo de uma amostra de 17 economias7 (ver Anexo), a partir de estudos 

apresentados pela IEA (2019a), 13 adotam mecanismos de compensação baseados no 

autoconsumo em tempo real (Net Billing), seis utilizam o Net Metering e cinco adotam 

instrumentos de Buy-all, Sell-all. Na amostra analisada, 6 países adotam mais de um 

mecanismo de compensação – China, Japão, França, Bélgica, Israel e México.  

Figura 7 – Mecanismos de Compensação Atuais - 17 países 

 

Fonte: IEA (2019a) 

Além da determinação do mecanismo de compensação, a forma de remunerar a 

energia injetada na rede também varia de economia para economia. Para aquelas que 

adotam o Net Metering como instrumento, cinco calculam a remuneração da energia 

injetada na rede pelo prossumidor a partir do valor da energia (value-based) e apenas 

                                            
7 China, Nova Iorque (EUA), Califórnia (EUA), Alemanha, Japão, Austrália, França, Espanha, Turquia, Bélgica, 
Holanda, Reino Unido, Israel, Suécia, Dinamarca, Itália e México. 
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um utiliza a tarifa de varejo, como ocorre também no Brasil. Enquanto isso, a definição 

por um instrumento baseado no autoconsumo em tempo real está vinculada a uma 

remuneração via value-based por 11 economias e via tarifa do mercado atacadista por 

três.  

Figura 8 – Remuneração da energia injetada na rede 

 

Fonte: IEA (2019a) 

 

Na América Latina, entre o período de 2008 a 2018 (Figura ), dez países adotaram 

o Net Metering como mecanismo de compensação, quatro adotaram o Net Billing e um 

utiliza ambos (Mejdalani et al., 2018). Dentre os países analisados (Tabela 3), apenas o 

Brasil remunera o prossumidor pela energia injetada na rede com a tarifa cheia do 

varejo. Nota-se que o Brasil é ponto fora da curva também quando se contrasta o período 

máximo para utilização dos créditos. 

 

Tabela 3 – Método de Compensação - Países da América Latina (2018) 

Países 
Método de 

Compensação 
Período 

Tamanho Limite 
Residencial 

Meta 
Compensação – 
Energia Injetada  

Argentina Net Billing 6 meses Até 2 MW 
1 GW até 

2030 

Atacado – 
incluindo T&D 

custos 

Brasil Net Metering 60 meses Até 5 MW NA 
Crédito tarifa 

varejo 

Chile Net Billing 12 meses 

Até 300 kW – 
Net Billing 

Até 9MW GD 

pequena escala 

Aumento em 
4x a 

capacidade 

instalada 
de GD FV 

Tarifa parcial do 
mercado varejo, 
excluindo T&D 
custos e preço 

value-based para 
sistemas maiores 

Colômbia Net Billing Indefinido 
NA 

 
NA 

Excesso de 
capacidade é 

pago pela tarifa 
de atacado  

México Net Billing 12 meses Até 0,5 MW 
4.8 GW 
até 2024 

Preço marginal 
nodal por hora 

Fonte: Elaboração própria com dados de IEA (2019a) e Mejdalani et al. (2018) 
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Figura 9 - Países que Adotaram Mecanismos de Compensação na América Latina 

 

Fonte: Mejdalani et al. (2018) 

A IEA identifica tendência de que os países migrem lentamente para políticas com 

períodos contábeis mais curtos para o Net Metering e uma remuneração da geração via 

GD baseada no valor real, geralmente com tarifas abaixo dos preços de varejo para 

evitar sobrecompensação e conter perdas de receita das distribuidoras.  

No período de 2019-2024, os principais mecanismos de compensação utilizados 

para o segmento residencial deverão ser o “Buy-all, Sell-all” e o Net Metering. Por sua 

vez, no segmento comercial é mais frequente a remuneração por value-based (Figura 10).  

Figura 10 – Mecanismos de Compensação para GD FV prevista, 2019-2024 

 

Fonte: IEA, 2019a 
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Nos Estados Unidos, ao final do terceiro trimestre de 2019, 42 estados e DC 

realizaram um total de 150 ações relacionadas à política solar distribuída e ao desenho 

tarifário. Das 150 ações, 53 estão relacionadas às regras de compensação da GD 

enquanto 40 estão relacionados com a reestruturação de mecanismos tarifários. Mesmo 

com estes movimentos, a capacidade de energia solar fotovoltaica residencial nos Estados 

Unidos deverá mais que dobrar entre 2019 e 2024 (IEA, 2019a).   

Discussões sobre a necessidade de reavaliação das políticas para incentivar a 

inserção da GD estão cada mais presentes nos países que utilizam o Net Metering 

como instrumento. O crescimento não gerenciado da inserção de GD acarreta aumento 

de custos do sistema, dificuldade de integração da geração descentralizada e 

centralizada e redução das receitas das distribuidoras. 

Nos Estados Unidos, a iniciativa Reforming the Energy Vision8 do estado de Nova 

Iorque engloba diversas iniciativas com foco nesta transição. Uma delas é a transição 

para sair do NEM e passar a compensar os recursos distribuídos pelo valor que eles de 

fato criam.9 Com o advento de novas tecnologias, a forma de compensação deve ser 

baseada no valor que o recurso provê, sem viés tecnológico, reconhecendo que os recursos 

são capazes de prover diversos serviços além de gerar energia – como redução de 

emissão de gases poluentes, quando a geração centralizada é térmica; provisão de 

serviços ancilares; impactos nos custos de O&M da rede, entre outros. Sob as novas regras, 

que analisam o agregado ou empilhamento das componentes de geração de valor (Value 

Stack) a compensação pela energia injetada na rede será baseada nos valores da 

energia. No caso em tela, o Operador do Sistema de Nova Iorque (NYISO) opera um 

mercado de eletricidade com preços locacionais horários –, bem como valores 

relacionados a capacidade, ambiental e por redução da demanda no pico.10 Busca-se 

adequar os sinais de preço para incentivar a flexibilidade que o sistema precisará no 

novo cenário, sobretudo com inserção massiva de solar fotovoltaica e a demanda 

consequente por flexibilidade para compensar as rampas acentuadas ao final do dia 

(como ilustra a curva do pato, apresentada na Figura 3). 

Bushnell e Novan (2018) analisaram os impactos do aumento da participação da 

energia solar nos preços e nos lucros de diferentes tipos de usinas termelétricas na 

Califórnia. Apesar da inserção das renováveis ter reduzido os preços no mercado 

                                            
8 Para referências, veja-se http://rev.ny.gov/ 
9 CASE 15-E-0751.  
10 Mais detalhes em https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/NY-Sun/Contractors/Value-of-
Distributed-Energy-Resources 

https://rev.ny.gov/
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/NY-Sun/Contractors/Value-of-Distributed-Energy-Resources
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/NY-Sun/Contractors/Value-of-Distributed-Energy-Resources
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atacadista nas horas de radiação solar alta, eles mostram que pode haver aumento de 

preços e até mesmo maior emissão de gases poluentes durante as horas do dia em que 

as usinas térmicas precisaram ligar e desligar rapidamente em resposta a variabilidade 

das renováveis.  

No Brasil, apesar da significativa capacidade instalada hídrica, frequentemente a 

variabilidade da geração eólica na região Nordeste é suportada por geração térmicas 

relativamente mais cara, poluente e ineficiente, tendo em vista o acentuado e frequente 

deplecionamento dos reservatórios.  

 

A Busca de Mecanismo de Compensação Eficiente  

Na regulação vigente no Brasil, o mecanismo de compensação utilizado é o Net 

Metering. Neste, a remuneração pela energia injetada na rede é calculada a partir da 

tarifa de varejo total e é realizada em forma de créditos de energia, que podem ser 

consumidos em até 60 meses. Referido incentivo para a inserção de GD foi determinado 

em 2012, a partir da REN 482/2012 e revisitado em 2015, com a REN n 687/2015, 

que contemplou a possibilidade geração remota (Net Metering Virtual). 

A atual proposta apresentada pela ANEEL na CP 25/2019 tem como objetivo 

minimizar as distorções causadas pelo atual mecanismo de compensação. Dentre as 

alternativas propostas, a ANEEL propõe a adoção da Alternativa 5 foi. No regulamento 

submetido à Consulta Pública aplicável à GD Local, a mudança prevista ocorreria de 

forma gradual. Prevê-se aplicar a Alternativa 2 a partir da publicação das novas regras, 

e quando a GD atingir um nível pré-determinado de participação na matriz elétrica 

brasileira, a Alternativa 5 passaria a vigorar.  

Figura 11 Proposta ANEEL CP 25/2019 - GD Local 
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Fonte: ANEEL, 2019b 

A reavaliação do sistema de compensação adotado deve ser acompanhada de 

readequação da estrutura tarifária. A vigência de mecanismo de Net Metering vinculado 

a uma tarifa constante (flat) e volumétrica (como é o caso da baixa tensão no Brasil) 

transfere custos para aqueles consumidores que não aderem ao sistema de GD. Resulta 

aumento de tarifas e propagação de subsídio cruzados: nesse mecanismo, os usuários 

beneficiados (abrangidos) pela GD não remuneram os custos arcados pela distribuidora, 

que tem sua receita requerida calculada com base no mercado consumidor previsto.  

A regulação do REN 482/12 estabelece que o consumidor remunere a diferença 

entre a energia consumida da rede e a que ele injeta na rede (em momentos que ele 

produz mais energia do que ele consome ele injeta este excedente). Nesse processo, o 

usuário de GD percebe pela energia que injeta valor que arifa cheia. No entanto, o valor 

da tarifa não inclui apenas o custo da energia. Isso significa que na “devolução” ou crédito 

o usuário não compensa monetariamente montantes que correspondem ao uso da rede e 

encargos incidentes sobre a totalidade do seu consumo. Estes custos são 

divididos/alocados a todos os consumidores na proporção de seu consumo total faturado. 

Isto significa que os consumidores não detentores de painéis solares subsidiam os 

consumidores detentores de painéis solares.  

Posições contrárias a uma revisão que restrinja incentivos à GD não raro 

argumentam que os custos incorridos no subsídio conferido à GD podem não ser tão 

gravosos em um cenário de baixa penetração destes recursos. Enquanto o nível de 

penetração deste recurso ainda é muito baixo, as ineficiências apresentadas poderiam, 

de acordo com essa visão, ser (facilmente) toleradas. E muitas vezes o são, com base em 

argumentos de benefícios de promover uma indústria nascente até que a produção ganhe 

escala. Externalidades na forma de curva de aprendizado (learning) também justificariam 

o subsídio num primeiro momento. No entanto, com a expectativa de crescimento 

exponencial na penetração de geração solar distribuída isso passa a ser um problema 

relevante.  

Desde 2016, o governo tem empreendido esforços para racionalizar os subsídios 

no setor. Diagnóstico aponta que os mesmos carecem de estratégia de mitigação: em geal 

não são limitados no tempo, perpetuando-se; não contam com regra de saída e tampouco 

estabelecem limites para os beneficiários – aqueles que atendem a critérios de 

enquadramento de mais de uma política podem receber mais de um subsídio. Falhas de 

desenho adicionais apontadas são: ausência de análises de impacto (robustas), 

incapacidade de mirar em consumidores que necessitam 
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No contexto da transição energética, que tem na descentralização um pilar, cabe à 

regulação se adaptar tanto do ponto de vista das tecnologias, quanto aos impactos 

produzidos sobre companhias e usuários. As tarifas devem refletir o custo relativo ao 

impacto de cada consumidor na rede. Assim, o princípio de eficiência na determinação de 

tarifas requer cobertura de custos (fixos e variáveis) e preços e tarifas que reflitam os 

custos subjacentes. A falha em seguir esses princípios acarreta ineficiências nas decisões 

de produção e consumo – agora também refletidas em centralização e descentralização. 

São três os princípios fundamentais, considerando uma realidade com altos níveis de 

eficiência energética e geração distribuída (DG) (Lazar & Gonzalez, 2015):  

(i) Um cliente deve poder se conectar à rede por um custo não superior ao 

custo de conexão à rede; 

(ii) Os clientes devem arcar com os custos dos serviços de rede e fornecimento 

de energia proporcionalmente ao quanto eles usam esses serviços e quanto consomem; 

(iii) Os clientes que fornecem energia à rede devem ser razoavelmente 

compensados pelo valor total da energia que fornecem 

Em relação ao terceiro princípio, cabe ao regulador determinar qual a taxa de 

compensação ótima, de acordo com os objetivos almejados. A tendência atual é que os 

países migrem da remuneração com taxa de varejo para a remuneração baseada no 

valor da energia. Em muitos países europeus, bem como em alguns estados dos EUA, 

Austrália e China, a compensação pela geração em excesso é 20-80% abaixo do preço 

de varejo variável (IEA, 2019a). E não cabe argumentar ou tomar como referência países 

que já adotaram maior volume de penetração de RDE, mas não sujeitos a problemas e 

vulnerabilidade na capacidade de pagamento dos usuários, caso do Brasil.  

Brown & Sappington (2017) analisam que a eficiência da remuneração via preço 

de varejo para a energia injetada na rede pelos clientes com painéis solares não é ótima 

em geral, salvo exceções. Foi utilizado a variável “w” para a taxa de remuneração pela 

energia gerada via GD e “r” para representar o preço de varejo da eletricidade.  

A depender de determinadas características de uma economia, como: (i) elevados 

custos fixos da geração centralizada; (ii) elevados custos de operação e manutenção da 

rede para acomodar energia solar intermitente; e (iii) geração centralizada e a GD 

produzem níveis de poluição semelhantes – externalidade negativa. Sob estas 

características, o principal resultado foi que a definição de uma taxa “w” inferior a “r” 

induz a maximização de bem-estar da geração distribuída (DG). O estudo utiliza como 

exemplo o caso da Califórnia para comprovar esta teoria (Figura 12).  
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A partir dos resultados encontrados, conclui-se que a utilização de tarifas de 

remuneração pela energia gerada e injetada na rede igual a tarifa de varejo resulta em 

uma alocação sub ótima11. 

Com base na metodologia usada por Brown & Sappington (2016), é possível 

analisar o caso brasileiro e questionar se dadas características do setor elétrico brasileiro, 

o sistema ótimo de compensação é o Net Metering.  

 

Figura 12-  Resultados do Modelo - Brown & Sappington (resultados expressos em 
milhares)12 

 

Fonte: Sappington & Brown (2017) 

A geração centralizada brasileira tem como principal fonte a hídrica, cerca de 64% 

da capacidade instalada em 2019. Caracteriza-se por ser uma fonte de baixa emissão 

de gases poluentes com investimento inicial elevado e custos marginais próximos a zero.   

Ademais a integração da energia gerada de forma descentralizada, via GD, com a 

geração centralizada incorre custos ao sistema, devido a inversões de fluxo que resulta 

em novas exigências na operação dos sistemas, a necessidade de reliability do sistema 

elétrico, que com a participação crescente de fontes intermitentes se torna mais difícil.  

Consequências Distributivas da Adoção de NEM na Literatura Econômica 

 

Os trabalhos científicos com as evidências mais robustas sobre a distribuição, entre 

os diferentes níveis de renda, dos benefícios concedidos aos consumidores pela instalação 

                                            
11 As principais conclusão para os parâmetros analisados são: (i) o preço unitário da eletricidade (r) é 

otimamente definido acima (41%) do pagamento unitário da DG (w), de modo que o Net Metering não é 
ideal; (ii) sob Net Metering, há um aumento de r e w. A tarifa de varejo precisa estar acima do ótimo para 
garantir a estabilidade econômica-financeira das distribuidoras; (iii) o aumento substancial (62%) em w (= 
r) induz um aumento pronunciado (273%) na capacidade da DG. A capacidade de geração centralizada 
é reduzida, mas menos do que o aumento na capacidade da DG, em parte devido à intermitência associada 
à produção de DG solar; e (iv) o mecanismo de Net Metering reduz o bem-estar esperado em 3,9%. 
 
12 Kg=Capacidade da geração centralizada 
  Kd=Capacidade da GD 

  𝐸{𝑈𝑁}=Utilidade Esperada dos consumidores sem GD 

  𝐸{𝑈𝐷}=Utilidade Esperada dos consumidores com GD 

  𝐸{𝑈𝑁}=Utilidade Esperada da Distribuidora 

  𝐸{𝑈𝑁}=Utilidade Esperada para a sociedade 
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e operação de painéis de GDFV são aqueles baseados em uma coerente metodologia 

quantitativa. Devem ainda fazer uso de significativo volume de dados e precisos 

(relevantes para o objeto que se quer investigar) sobre o perfil socioeconômico dos 

consumidores que instalaram painéis fotovoltaicos e sobre as características dos seus 

respectivos painéis. 

Há dois estudos que se destacam nesses quesitos. Um desses estudos, Barbose et al. 

(2018), produzido pelo Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) utiliza uma 

extensa base de dados que acompanhou a instalação de painéis FV em 13 estados norte-

americanos até 2016. Considera, dentre outras informações, o endereço exato desses 

painéis, o que permite estimar de modo mais preciso a renda domiciliar desses 

consumidores com novos painéis de GDFV e analisar as mudanças do perfil desses 

consumidores ao longo do tempo e dos estados. Os resultados mostram que, embora tenha 

aumentado o número de instalações de painéis de GDFV entre os consumidores de renda 

moderada, a mediana da renda domiciliar desses consumidores continua 

significativamente mais alta que a da população. Uma ilustração dessa desigualdade é 

o fato de os consumidores mais ricos, que representam 20% da população, terem 

instalado 50% mais painéis de GDFV do que todos os consumidores mais pobres que 

representam 40% da população. 

O achado do estudo mencionado revela elevada heterogeneidade, o que se 

reveste de grande importância para a pretensão de revisar a regulação aplicável à GD 

no Brasil. Observou-se que dentre os 13 estados norte-americanos mais pobres 

analisados, a concentração das novas instalações de painéis FV entre a parcela mais 

rica da população era ainda maior, o que provavelmente se deve à existência de 

menos pessoas com recursos para arcar o elevado investimento inicial requerido para 

instalar um painel de GDFV. Considerando que a mediana da renda domiciliar anual 

nesses estados mais pobres era em torno de 50 mil dólares, o que é significativamente 

superior que a brasileira, esses resultados levantam indícios de que no Brasil os painéis 

de GDFV estejam ainda mais concentrados entre a parcela mais rica da população; 

portanto, há evidências relevantes de que os benefícios tarifários atuais acarretam 

transferência de renda do consumidor de energia elétrica médio para consumidores mais 

abastados.  

Borenstein (2017) é outro trabalho científico que se destaca pela qualidade das 

evidências empíricas produzidas.  Utilizando dados detalhados sobre os consumidores que 

instalaram painéis de GDFV na California, fornecidos pela distribuidora PG&E, e uma 

metodologia que permite obter estimativas sobre a renda domiciliar mais precisas do que 
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as possíveis de se obter pelo censo norte-americano, foi construída uma curva de 

concentração dos painéis FV entre 5 diferentes grupos de renda no período de 2007 a 

2013. Os gráficos calculados pelo estudo (Figura 13) demonstram que a parcela do total 

de painéis de GDFV entre os grupos de maior renda domiciliar é maior do que a 

parcela da renda domiciliar total apropriada por esses mesmos grupos. Uma 

consequência importante desse resultado é que, considerando que cada consumidor 

irá receber benefícios financeiros proporcionais à potência dos painéis de GDFV 

instalados, os benefícios tributários e o sistema de tarifação vigente sob a área da 

PG&E estão contribuindo para o aumento da desigualdade econômica entre os seus 

consumidores.    

Figura 53 – Curva de Concentração GDFV vs Curva de Concentração Renda

 

Fonte: Borenstein (2017) 

 

Além dos estudos mencionados, outros trabalhos avaliam a distribuição dos painéis 

de GDFV e dos seus benefícios financeiros entre os diferentes grupos de renda, embora 

utilizando métodos e dados sem o mesmo poder de identificação desses efeitos 

distributivos. Um desses trabalhos foi produzido pela Edison Foundation e citado na 

Análise de Impacto Regulatório pertencente à Nota Técnica n° 78/2019. Esse trabalho, 

por sua vez, baseava a sua análise do efeito distributivo em uma Avaliação de Impacto 

Regulatório (AIR) sobre Net Energy Metering realizada pela California Public Utilites 

Commission (CPUC) junto com a consultoria Energy + Environmental Economics (E3). A 

análise mostra que a renda mediana dos consumidores que instalaram painéis solares era 
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de $91.210 enquanto a renda mediana dos demais consumidores sob a mesma 

distribuidora era de $67.821, o que está em linha com os resultados encontrados nos 

demais artigos. A desvantagem desse estudo, em relação a outros já mencionados, é que 

os dados do censo norte-americano utilizados são relativamente mais agregados. 

Como mostrado nas outras seções desta Contribuição, vários países também 

adotaram programas e regimes de tarifação que incentivaram a GD. Assim como nos 

EUA, estudos científicos também apontam para a conclusão de que os consumidores que 

instalam painéis solares possuem poder aquisitivo significativamente mais elevado do que 

os demais consumidores instalados à rede. Em um artigo publicado no Economic Analysis 

and Policy, Nelson et al. (2011) mostraram que os painéis solares instalados na 

Austrália estão desproporcionalmente concentrados entre os grupos com maior poder 

aquisitivo, utilizando tanto a renda domiciliar quanto o preço da residência como medida 

de poder aquisitivo. Esse fato implica que os benefícios de crédito (SRES) e tarifários (FiT) 

concedidos pelo poder público australiano continham um significativo efeito regressivo. 

Políticas dessa natureza agravam distorções distributivas e vão de encontro a 

princípios de busca de eficiência econômica e competitividade. As evidências coletadas 

por uma ampla literatura empírica de que os painéis de GDFV e, consequentemente, os 

seus benefícios financeiros não são distribuídos uniformemente pela sociedade devem ser 

motivo de preocupação pelos formuladores de políticas do setor elétrico, pois, ao final, 

esses benefícios acabam sendo embutidos na tarifa volumétrica cobrada pelas 

distribuidoras dos demais consumidores, em particular, dos consumidores que não 

instalaram painéis de GDFV, os mais pobres.  

  Pesquisas mostram que, mesmo em países desenvolvidos, o aumento da conta 

de energia dos consumidores mais pobres pode ter importante efeito negativo sobre 

a qualidades de vida desses consumidores. Estudo da U.S. Energy Information 

Administration (Berry et al., 2018) encontrou que 31% dos domicílios entrevistados 

encontraram algum tipo de dificuldade para pagar pelos seus consumos de energia (o 

que inclui refrigeração e calefação, por exemplo) e que 20% dos domicílios precisaram 

reduzir seus gastos com alimentação e medicamentos para poder pagar as contas de 

energia. Na Alemanha, Frondel et al. (2015) estimaram que 5,5% da renda dos domicílios 

em poverty risk é destinado ao pagamento de contas de energia elétrica. Conforme 

mencionado nas seções anteriores, os benefícios concedidos aos painéis de GDFV acabam 

sendo repassados à tarifa volumétrica cobrada pelas distribuidoras nos ciclos de revisões 

tarifárias, encarecendo, ao final, o valor das contas de energia elétrica dos consumidores 

mais pobres. 
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Pontos Levantados pela AIR/ANEEL 

 20. No estudo denominado Utility of the Future, o Massachusetts Institute of Technology – 

MIT6 alerta que a aplicação de um sistema de compensação (net metering) associado a 

tarifas puramente volumétricas implicaria um “subsídio cruzado dos usuários com GD pelos 

consumidores sem GD” 7. Para solução desse problema, os pesquisadores propõem a 

adoção de um sistema de compensação em curtos intervalos de tempo (base horária ou 

inferior)8. Tendo em vista que atualmente no Brasil ainda não existem sinais tarifários 

horários com essa granularidade, esse tipo de abordagem somente seria viável após uma 

maior evolução nos mercados de energia do país9, bem como do mercado de medidores 

– que teriam que ser capazes de abarcar essas estruturas tarifárias mais complexas.  

 21. Para a Edison Foundation10, esse subsídio dado ao consumidor por meio do net 

metering possui também problemas de alocação: o benefício seria direcionado para 

consumidores de maior poder aquisitivo (e pago pelos de menor renda) e, além disso, nos 

casos de locação dos painéis, “a maior parte do subsídio é transferida para a empresa 

locadora”. 

o [10 Net Energy Metering: Subsidy issues and Regulatory solutions. Institute for 

Electric Innovation. The Edison Institute. September 2014] 

 22. Apesar disso, diversos trabalhos têm sido publicados indicando que os impactos da 

GD podem ser bem mais amplos e que não se deve resumir a discussão apenas a um 

efeito tarifário específico. Pesquisadores do Dartmouth College publicaram, em 2017, um 

artigo12 avaliando a chamada “espiral da morte” e concluindo que “estruturas de preços 

que recompensam a geração distribuída (como net metering) também reduzem a 

deserção da rede e o risco de uma espiral de morte” 13 . Estudos do Lawrence Berkeley 

National Laboratory14 também argumentam a existência de retroalimentações distintas 

em modelos de compensação de energia que podem diminuir ou mesmo anular os efeitos 

de uma eventual “espiral da morte”. Na mesma linha, pesquisadores da KAPSARC e da 

University of Pennsylvania15 argumentam que as preocupações com essa “espiral” seriam 

“infundadas” e que as taxas de adoção de geração própria pelos consumidores 

permitiriam que as políticas de incentivo sejam ajustadas tempestivamente.  

 23. Sobre esse assunto, cabe ressaltar que o modelo tarifário atual do país também leva 

a um problema semelhante no caso de eficiência energética: a realização de ações de 

eficiência por alguns consumidores pode impactar negativamente nas tarifas dos demais. 

Esse efeito, se avaliado isoladamente, poderia implicar na conclusão equivocada de que 

ações de racionalização de consumo não deveriam ser incentivadas. No entanto, as 

avaliações desse tipo de ação devem levar em consideração um escopo mais amplo de 

impactos positivos e negativos, de maneira a se ponderar adequadamente sua 

pertinência. 
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Por fim, a literatura econômica também é farta em apontar benefícios sobre 

investimentos de uma regulação caracterizada por boas práticas de governança 

regulatória. Dentre esses princípios, é basilar a necessidade de clareza na atribuição de 

funções. Para o tema em análise, a revisão da regulação da GD, decisões com implicações 

distributivas pertencem ao ambiente da discricionariedade política, muito mais do que a 

atuação do regulador (CERI, 2018).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O debate mais acirrado no setor de energia elétrica trata da revisão das normas 

aplicáveis à micro e minigeração distribuída, tema discutido ao longo do presente 

documento. Conforme previsto em regulamento (Resolução 482/2012, alterada pela REN 

687/2015), a ANEEL revisita as condições para que os consumidores que detém 

instalações de produção de eletricidade possam compensar parte de seu consumo com 

geração – o chamado net metering. Até o Presidente Bolsonaro se manifestou sobre o 

tema por meio de redes sociais.  

A Audiência Pública realizada no dia 7 de novembro para discutir a proposta do 

regulador atraiu participação de mais de 800 pessoas. Esse é certamente um dos maiores 

públicos dentre as centenas de audiências realizadas nas mais de duas décadas de 

existência da ANEEL.  

As posições a ânimos se acirraram, muito polarizadas entre produtores e a indústria 

solar de um lado e de outro, e distribuidoras de outro. Os primeiros argumentam que a 

energia solar produz externalidades - benefícios para além daqueles que pode o 

consumidor-produtor capturar, a exemplo dos ganhos ambientais e redução da emissão 

de gases de efeito estufa, redução de perdas dentre outros. De outro lado, aparecem 

preocupações com o fato de que o regime vigente transfere custos e ônus de modo 

perverso - grupos de menor poder aquisitivo que consomem energia apenas 

comercializada pela distribuidora pagam tarifas volumétricas.  

Além dos custos da energia, as tarifas volumétricas a que fazem face os 

consumidores em baixa tensão embutem custos dos serviços de redes de transmissão e 

distribuição, encargos e tributos. Logo, no regime de net metering vigente no contexto da 

REN 482/12, os consumidores capazes de compensar seu consumo total ou parcialmente 

com a produção no regime da vigente pegam carona nessa contribuição para esses 

serviços prestados pela rede e “que efetivamente consomem”, como segurança e 

confiabilidade do suprimento.  

A eficiência alocativa e aspectos distributivos subjacentes à proposta da ANEEL têm 

sido explorados em artigos recentes na mídia, contando inclusive com manifestações do 

regulador, governos e formuladores de política. O acirramento de ânimos deixa hoje 

pouco espaço para decisões pautadas apenas pela racionalidade econômica. Ainda 

assim, é FUNDAMENTAL lembrar que em situações caracterizadas pela existência de 
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externalidades positivas - caso da geração  ambientalmente amigável, na qual o 

conjunto dos consumidores que se beneficiam  é maior do que aqueles que produzem 

de modo a compensar seu consumo total ou parcialmente -, não se justifica alocar 

todos os custos apenas sobre as tarifas de eletricidade. Essa seria a consequência de 

seguir o pleito da indústria e de consumidores que aderiram ao sistema de compensações 

vigente. Se todos se beneficiam, por que transferir custos apenas a consumidores e não, 

por exemplo, a contribuintes?  

Ao longo do presente documento, discutimos conjunto de evidências na literatura 

econômica aplicáveis para a discussão travada; contudo, o paralelismo das conclusões 

observadas carece de análises mais profundas e que cabe ao regulador incentivar. Ainda 

assim, algumas conclusões se destacam:  

o O mecanismo de Net Metering, adotado na regulação vigente consubstanciada 

na REN 482/12, tem natureza regressiva do ponto de vista distributivo, beneficiando 

consumidores de renda e poder aquisitivo relativamente maiores 

o As externalidades apontadas como justificativas para a manutenção dos 

benefícios implícitos na regulação atual não justificam transferir aos consumidores de 

eletricidade os custos incorridos em consequência de benefícios externos ao setor elétrico. 

Admitir o contrário seria violar princípio de eficiência econômica, penalizando a 

capacidade de pagamento (affordability) do setor, Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas. Ademais, conflita com objetivo explicito de redução de 

subsídios nas tarifas de eletricidade que é parte relevante dos esforços de política de 

governo para o setor desde 2016.  

o A revisão da REN 482/2012 promovida pela REN 687, em 2015, que expandiu 

o conceito de Net Metering para instalações remotamente localizadas, desde que na 

mesma área de concessão, compromete o benefício argumentado de custos de rede 

evitados. Ademais, cabe avaliar em que medida o regulamento vigente não traveste de 

GD o exercício de uma comercialização direta por consumidor de baixa tensão – o que 

violaria regramento vigente de requisitos para a contratação de energia.  

Desde a década de 1990 o setor elétrico no Brasil experimenta mudanças 

alinhadas aos pilares das reformas liberalizantes: tiveram lugar privatizações e 

regulação independente dos serviços de rede de transmissão e distribuição.  

Em quase três décadas, o país conseguiu estabelecer uma indústria moderna. O 

sistema de distribuição conecta mais de 99.8% da população. Resta o desafio de garantir 

condições de consumo e pagamento (afordability, um SDG), alçado à condição de 
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prioridade para governo e regulador, que tentam imprimir racionalidade, reduzindo 

subsídios e encargos - intra e intersetoriais. 

O modelo instituído em 2003-4 dá prioridade para a contratação regulada, com 

o fornecimento de energia realizado pelas distribuidoras. Nesse modelo, a companhia de 

rede a um só tempo presta serviços de rede e comercializa a energia elétrica para a 

maior parte usuários. Essa estrutura garantiu retorno às distribuidoras, que arrecadam 

valores suficientes para cobrir custos referentes não apenas a parcela de distribuição 

(seus serviços), mas também de transmissão, custos da energia, encargos e tributos. Como 

a parcela da distribuição corresponde a cerca de 20% do valor final da energia elétrica, 

o comando do valor total produz ganhos para as companhias.  

Esse quadro se altera a partir de 2012. Mudanças nas condições operativas do 

sistema, combinadas com desarranjos que emergem da tentativa fracassada da MP 579 

de reduzir tarifas, começam a produzir desequilíbrios nas condições de contratação da 

energia. Passivas no processo de contratação de energia, as distribuidoras passam a 

enfrentar descasamentos para baixo (exposição involuntária) ou para cima 

(sobrecontratação) na quantidade de contratos necessária ao atendimento de seus 

mercados. E os elevados impactos desses desequilíbrios são repassados aos consumidores, 

agravando-os.  

No contexto atual, a evolução tecnológica que barateia painéis solares e 

equipamentos de produção de energia elétrica para usuários atrai cada vez mais usuários 

para o modelo de geração distribuída. Ademais, a elevação de tarifas é estímulo 

adicional para que consumidores invistam em instalações de produção (painéis solares, 

por exemplo). Obviamente, aqueles de maior poder aquisitivo têm maior capacidade de 

aderir, o que é fartamente documentado por evidências presentes na literatura 

econômica. Estímulos adicionais advém do regime atual, de Net Metering, no qual os 

consumidores produtores são cobrados pelo consumo líquido, podendo compensar parte 

de seu consumo com produção própria local (sistemas instalados na sua residência, 

condomínio, comércio ou indústria) e também remotamente (quando duas ou maio 

unidades produzem em locais distintos, sob mesma titularidade). E os créditos de uma 

produção maior do que o consumo podem ser usados em até 60 meses.  

Para além dos subsídios cruzados de natureza regressiva, a revisão da norma da 

geração distribuída transcende as fronteiras da regulação. Talvez estejamos diante de 

uma inevitável migração para um regime que aprofunda e explicita a contratação em 

separado dos serviços de rede e energia. Esse tema é um dos pilares da reforma do setor 
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elétrico que tramita na Câmara (Projeto de Lei 1917/15) e no Senado (Projeto de Lei no 

Senado 232/2016).  A chamada portabilidade da conta de luz prevê que um número 

crescente de consumidores poderá contratar energia de ofertantes alternativos direta ou 

indiretamente, por meio de agentes agregadores (comercializador varejista, que já se 

encontra regulamentado).  

Em um primeiro momento aperfeiçoamentos no processo de determinação de tarifas 

podem proporcionar incentivos mais adequados para decisões eficientes de produção e 

consumo, centralizada ou descentralizadamente. A experiência internacional aponta para 

tarifas multiparte, que separam cobrança das duas componentes amalgamadas 

subjacentes ao consumo de eletricidade – energia elétrica e serviços de rede. Certo é que 

as tarifas de eletricidade devem caminhar para maior granularidade espaço-temporal, 

capazes de sinalizar a consumidores e prossumidores o valor marginal efetivo da geração 

e do consumo de energia. Esse processo já está em discussão desde 2016, através da 

Consulta Pública 33/2017 do Ministério de Minas e Energia e seus desdobramentos. E 

tem sido recepcionado nos trabalhos do Grupo incumbido da Modernização do Setor 

Elétrico, criado em 2019.  

A retomada do processo de liberalização na indústria de eletricidade, contudo, 

parece ser a inevitável saída para o conflito que se coloca. Significa resgatar processo 

iniciado nos anos 80 e 90 em várias regiões e países no mundo e do qual recuamos muito 

em resposta à crise de suprimento do início da década passada. Claro que o modelo não 

será o mesmo, pois a indústria hoje é muito diferente.  Assiste-se a uma acelerada 

descentralização, com usuários consumidores crescentemente se tornando produtores e 

participando ativamente do sistema. Mas novos tempos demandam novas arquiteturas 

que melhor adequam a infraestrutura de ativos ao marco regulatório. Essas 

transformações abrem as portas para que se beneficiem produtores, usuários e usuários-

produtores. Urge revistar as escolhas de política para o setor, com uma visão integrada 

de energia e clima, e adaptar a regulação em resposta.  
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ANEXO 

Tabela 4 – Exemplos de políticas atuais de remuneração da energia gerada através de FV 
distribuída 

 

Fonte: IEA, 2019a 


