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ENERGIA ELÉTRICA 

 
 

Rodrigo Carvalho da Silva 

 

 

RESUMO 
 
Com o crescimento da geração distribuída registrado nos últimos anos e principalmente pelo 
elevado potencial que o Brasil apresenta em adotar essa nova modalidade em grande escala, 
torna-se necessário o estudo dos impactos que esse novo modelo de geração descentralizada 
pode causar. O objetivo desse trabalho é apresentar as mudanças que essa forma 
descentralizada de geração de energia elétrica pode causar no sistema elétrico atual, 
demonstrando os ganhos e melhorias comparados ao sistema de geração centralizado 
majoritariamente utilizado no país atualmente. Além dos aspectos positivos é necessário 
avaliar os potenciais riscos ocasionados pela inserção de energia elétrica em um sistema que 
foi concebido para fornecer e não receber energia elétrica, definir o novo perfil de carga dos 
consumidores de forma a garantir a confiabilidade do sistema elétrico.       

 
Palavras-chave: Geração fotovoltaica. Mini e microgeração. Smart Grid. 
 
 

IMPACTS OF THE GENERATION DISTRIBUTED IN ELECTRICITY 

DISTRIBUTION NETWORKS 

 
 
ABSTRACT 
 
With the distributed generation growth registered in the last years and mainly by the high 
potential that Brazil presentes in adopt this new modality on na large scale, is necessary the 
impact study that this new decentralized generation model can cause. The objective of this 
work is present the changes that this decentralized electrical energy generation form can cause 
in the current eletric system, demonstrating the gains and improvements compared to 
centralized generation system mostly used in the country currently. As well as the positive 
aspects is necessary to evaluate the potentials hazards occasioned by the electrical energy 
insertion in a system that was built to provide and not to receive electric energy, define a new 
consumers charging profile in the way to secure the electric system reliability. 
 
Keywords: Photovoltaic generation. Mini and microgeneration. Smart Grid. 
 

 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A energia elétrica segundo o Banco Mundial (2016) é um insumo extremamente 

importante para o desenvolvimento social e econômico da população, países com elevado 

índice de desenvolvimento, impulsionados pela alta produção industrial e grande poder de 

consumo da população demandam maior produção, confiabilidade e melhores preços de 

energia elétrica. A demanda crescente por recursos energéticos tem impactado 

significativamente o setor elétrico mundial que busca constantemente fontes alternativas e 

sustentáveis para geração de energia elétrica. 

No Brasil, a geração de energia elétrica ocorre tradicionalmente de forma 

centralizada, majoritariamente através de usinas hidrelétricas e termoelétricas para 

posteriormente ser transmitida e distribuída até os consumidores. Esse modelo de geração 

além de causar grande impacto ambiental exige elevados investimentos para construção de 

usinas, linhas de transmissão e subestações necessárias para transportar a energia até os 

consumidores.  

Nos últimos anos uma nova forma de geração de energia elétrica tem apresentado 

elevado potencial de crescimento, chamado de geração distribuída que segundo Instituto 

Nacional de Eficiência Energética – INEE (2001) “consiste na produção de energia elétrica no 

local ou mesmo próximos da região de consumo”. Esse novo modelo é composto por micro e 

minigeradores que através de fontes como fotovoltaica, eólicas e pequenas centrais 

hidrelétricas geram energia elétrica para seu próprio consumo e injetam na rede o excedente.  

A geração distribuída surge como uma excelente alternativa para diversificar a matriz 

energética brasileira e a demanda crescente, no entanto é necessário analisar o impacto que a 

inserção volumosa de várias fontes geradoras pode causar nas redes de distribuição que foram 

concebidas para fornecer energia elétrica e a partir de determinado momento começam a 

operar de forma bidirecional alternando o sentido do fluxo de energia entre geradores e 

consumidores, ou seja, em determinado período fornecendo e em outro momento recebendo 

energia elétrica. 

Esse trabalho busca através de pesquisa bibliográfica apresentar as vantagens e 

desvantagens da geração distribuída comparada à geração centralizada, demonstrando as 

características da produção através de diversas fontes geradoras próximas do local de 

consumo. Apresentando números do atual cenário brasileiro de geração distribuída e as 

projeções estipuladas pela Agencia Nacional de energia elétrica - ANEEL para os próximos 

anos, abordando as normativas que regulamentam essa modalidade e também os 
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procedimentos e tecnologias necessárias para viabilizar e garantir a segurança e confiabilidade 

do sistema elétrico nacional.   

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 
 

2.1 TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

A geração de energia elétrica no Brasil acontece majoritariamente de forma 

centralizada, e necessita ser transportada até os consumidores através das linhas de 

transmissão e distribuição.  

Segundo Reis (2011, p.69) “a energia elétrica é um insumo de grande importância para 

sociedade moderna, e distribuir energia elétrica é entregar este produto com qualidade nos 

locais de consumo”. 

O sistema elétrico brasileiro é interligado, permitindo melhor aproveitamento das 

fontes geradoras, tornando o sistema mais confiável e seguro. No entanto exige uma operação 

segura do ponto de vista da estabilidade do sistema, pois uma eventual falha pode afetar 

várias regiões caso o sistema de proteção não atue corretamente. 

Na sequência serão apresentados os conceitos e as características das perdas presentes 

nos sistemas elétricos de transmissão e distribuição: 

 

 

2.1.1 Perdas de energia elétrica nos sistemas de transmissão e distribuição: 

 

As perdas referem-se à energia elétrica gerada que passa pelas linhas de transmissão e 

redes de distribuição, mas que não chega a ser comercializada, seja por motivos técnicos ou 

comerciais. 

O transporte de energia na rede de transmissão ou distribuição, resulta inevitavelmente 

em perdas técnicas relacionadas à transformação de energia elétrica em energia térmica nos 

condutores (efeito Joule), perdas nos núcleos dos transformadores, perdas dielétricas etc. 

As perdas não técnicas ou comerciais decorrem principalmente de furto (ligação clandestina, 

desvio direto da rede) ou fraude de energia (adulterações no medidor), erros de medição e de 

faturamento. 
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Nesse trabalho será abordado como objeto de estudo apenas as perdas técnicas. 

 

 

2.1.1.1 Perdas técnicas na rede de distribuição: 

 

Segundo Bernardes (2011) as perdas técnicas derivam de fenômenos físicos 

associados à transferência de energia elétrica das centrais para os consumidores. Neste 

processo uma parte da energia é dissipada essencialmente em condutores e transformadores. 

As perdas ocorrem nos mais diversos equipamentos elétricos e podem ser divididos em 2 

grupos: 

Perdas Ativas: As perdas ativas resultantes do efeito Joule constituem normalmente a 

maior parte das perdas técnicas e estão presentes em todos os condutores elétricos. As perdas 

são proporcionais ao quadrado da corrente elétrica que percorre os condutores, e determinam-

se multiplicando este valor pela sua resistência elétrica (R x I²). No caso da transmissão de 

energia em corrente alternada, o efeito pelicular pode contribuir para o aumento das perdas, 

através do aumento da resistência do condutor. De fato, este fenômeno altera a secção útil do 

condutor, uma vez que a densidade de corrente tende a ser maior na superfície do condutor e 

menor no seu eixo.  

Perdas Reativas: As perdas reativas ocorrem nas reatâncias dos equipamentos. Nos 

sistemas de transmissão em corrente alternada as reatâncias armazenam energia em cada meio 

ciclo, para em seguida devolver essa mesma energia à fonte. Pelo fato referido anteriormente, 

a energia reativa em questão não será efetivamente perdida, sendo necessária para o 

funcionamento dos componentes. Embora não cause perdas de forma direta, exerce 

influência, uma vez que contribui para o aumento da corrente nas linhas. Os motores elétricos 

são um exemplo de cargas que consomem uma energia reativa significativa, contribuindo para 

o aumento da componente reativa na rede. 

 

 

2.1.1.2 Perdas técnicas na rede de transmissão: 

 

As linhas de transmissão são os elementos do sistema elétrico responsáveis pelo 

transporte e distribuição de energia, e nestes verificam-se a maior parte das perdas técnicas do 

sistema. A transmissão de energia elétrica em AT é realizada essencialmente através de linhas 
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aéreas. No entanto em certas circunstâncias, a transmissão pode ser efetuada através de cabos 

subterrâneos ou marítimos. Nestes casos, o investimento em cabos é mais elevado. 

 Uma linha de transmissão é tipicamente modelada com base em três parâmetros: 

indutância (X), admitância (Y) e resistência (R). 

O parâmetro da linha que tem maior influência nas perdas ativas é a resistência elétrica 

(R). A resistência elétrica da linha depende de três fatores: resistividade elétrica do material 

condutor (ρ), comprimento da linha (l) e secção útil do condutor (A). Na equação 1 (Eq. 1) 

demonstrada abaixo verifica-se como se relacionam os diversos parâmetros: 

 

R = (ρ X 1)/A    

 

Os fatores que exercem maior influência nas perdas elétrica de uma rede serão 

discutidos nos pontos seguintes: 

 

 

2.1.1.3 Resistência Elétrica  

 

Como as perdas são proporcionais a RI², é evidente que quanto mais elevado o valor 

da resistência, maiores são as perdas. Por outro lado, tendo em conta a equação (1), verifica-se 

que a resistência depende de outros parâmetros: a resistividade elétrica do material condutor, 

o comprimento da linha e a área de secção útil. A resistividade depende do tipo de material 

escolhido para o efeito de condução de energia elétrica, sendo tipicamente escolhidos 

condutores de alumínio ou cobre.  

Quando falamos do cobre, sua resistividade elétrica é mais baixa, mas este material é 

mais caro. Relativamente ao comprimento da linha, acontece que se a distância a percorrer for 

maior, resulta numa maior resistência à passagem da corrente. A área de secção útil refere-se 

à camada do material condutor, desprezando outras camadas pertencentes à mesma 

canalização elétrica, sendo que o aumento da secção diminui a resistência elétrica. Uma maior 

secção do condutor permite ainda uma capacidade mais elevada no transporte de energia 

eléctrica.  

Outro fator que afeta a resistência elétrica dos condutores, é a temperatura, sendo que 

para temperaturas mais elevadas a resistência aumenta. Em termos gerais pode-se afirmar que 

a resistência elétrica das linhas de transmissão e enrolamentos dos transformadores de 

potência é a que mais contribui para as perdas no sistema elétrico.  
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2.1.1.4 Carga Elétrica  

 

Todo o sistema elétrico nacional tem como obrigação satisfazer os seus consumidores. 

Com o aumento da carga elétrica no sistema, resulta um aumento proporcional da corrente 

elétrica nos diversos condutores do sistema. O fator de potência (FP = cosφ) de uma carga 

pode ter um valor entre 0 e 1. Quando FP é igual a 0, este pode tratar-se de uma carga 

puramente indutiva, ou seja, a tensão na carga relativamente à corrente está atrasada (φ = 90º) 

ou pode ser puramente capacitiva, quando a tensão está adiantada (φ = 90º). A carga 

puramente resistiva, significa que a tensão está em fase com a corrente (φ=0º) e, neste caso, 

FP igual a 1. Pela análise da equação (2), verifica-se que para a mesma carga ativa (P), com a 

diminuição do FP, a corrente que alimenta a carga aumenta. Desta forma, conclui-se que com 

a diminuição do FP as perdas na rede também aumentam. Abaixo demonstrada a equação 2 

discutida neste subtópico: 

 

P = (V x I) x (cosφ) 

 

 

2.1.1.5 Tensão Elétrica   

 

A energia elétrica é transmitida sob a forma de potência, que é igual ao produto da 

tensão pela corrente. Para a mesma potência elétrica a ser transmitida, ao aumentar o nível de 

tensão, a corrente diminui e posteriormente também as perdas. A razão pela qual existem 

diferentes níveis de tensão no sistema elétrico, é devido às exigências com nível de 

isolamento que aumentam com a tensão, por questões de segurança de pessoas e 

equipamentos. Os consumidores domésticos são tipicamente abastecidos em BT, sendo os 

restantes níveis de tensão mais adequados ao abastecimento de grandes consumidores, 

sobretudo comerciais e industriais. 

 

 

2.2 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

Segundo a ANEEL a geração distribuída são empreendimentos capazes de gerar 

energia elétrica e que estão diretamente conectados ao sistema elétrico de distribuição dos 
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consumidores. A geração distribuída também pode ser entendida como a inserção de novas 

fontes de geração no sistema elétrico atual.  

Nos últimos anos o conceito de geração distribuída tem se tornado muito relevante, 

impulsionado principalmente pelo elevado custo da energia elétrica e pelas questões 

ambientais e sociais decorrentes dos impactos causados na execução de usinas de grande 

porte. 

Além do aspecto econômico e ambiental citados, são muitos os benefícios 

proporcionados pela geração descentralizada, ou seja, gerar energia elétrica próximo ao ponto 

de consumo, dentre eles podemos destacar: 

 

 Redução de perdas na transmissão e distribuição; 

 Melhoraria na confiabilidade do sistema decorrente da diversificação de fontes 

geradoras, minimizando os impactos resultantes, por exemplo, das variações 

climáticas como períodos de seca prolongados que reduzem a capacidade de 

geração das hidrelétricas; 

 Redução da utilização de recursos naturais não renováveis como o carvão que é 

utilizado pelas termoelétricas; 

 

Dentre as principais gerações de forma distribuída no Brasil, destaca-se a fotovoltaica, 

a eólica e a biomassa. 

 

 

2.3 RESOLUÇÃO NORMATIVA 482 ANEEL - Estabelece as condições gerais para o 

acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia 

elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências. 

 

A resolução 482 da Aneel foi criada em 17 Abril de 2012, e a partir dessa data 

estabeleceu um marco para o sistema elétrico nacional, pois através dessa resolução é possível 

que os consumidores também tornem-se fornecedores de energia elétrica, através de mini e 

microgerações diretamente conectados à rede de distribuição.   

No Brasil não é permitido a comercialização dos valores creditados através de mini ou 

microgerações para terceiros, e para regulamentar o sistema de apuração de consumo de 

energia elétrica, criou-se o sistema de compensação, que consiste na substituição do medidor 

unidirecional utilizado nas medições de entrada de energia das concessionárias por medidores 
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bidirecionais que registram tanto a quantia de kilowatts consumido quanto o kilowatts 

injetado na rede elétrica. Dessa forma, os geradores (que podem ser através de energia solar 

fotovoltaica, eólica, biomassa PCH), operam paralelamente à rede de distribuição, em 

determinados momentos injetando potência ativa e em outros momentos atuando como 

consumidores. 

Essa Resolução 482 contempla vários outros aspectos pertinentes ao processo de 

conexão de geradores na rede elétrica, definindo critérios para os consumidores do grupo A e 

do grupo B, normas e prazos exigidos pelas concessionárias para aprovarem a conexão dos 

sistemas à rede de distribuição.    

 

 

2.4 RESOLUÇÃO NORMATIVA 687 ANEEL - Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 

de abril de 2012. 

 

A resolução 687 de 24 de novembro de 2015 estabelece mudanças à norma 482, 

impactando significativamente no setor elétrico. Dentre as principais alterações podemos 

destacar: 

 Nova classificação de mini e microgeração por níveis de potência: 

 Microgeração: Potência instalada até 75Kw. 

 Minigeração: Potência instalada superior a 75Kw a 5Mw. 

Obs: Para minigerações através de fontes hídricas o limite máximo é 3Mw. 

 Aumento do prazo para utilização dos créditos energéticos de 36 para 60 meses; 

 Alteração do prazo exigido pelas concessionárias aprovarem o processo de 

conexão, reduzindo de 82 para 34 dias; 

 Possibilidade de geração e aproveitamento dos créditos de forma compartilhada 

entre CPF’s e CNPJ’s distintos, através da constituição de uma cooperativa ou 

consórcio, que represente, administre e defina as cotas de compensação em cada 

unidade consumidora participante do grupo. 

 

 

2.5 SMART GRID 

 

 A incorporação de variadas fontes de energia no sistema elétrico exige o 

desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias e processos no sistema elétrico atual. 
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Inserido nesse cenário, a utilização de Redes Inteligentes (Smart Grids) torna-se 

imprescindível para o crescimento e consolidação da geração distribuída.  

 Segundo Falcão (2009) a expressão Smart Grid deve ser interpretada como um 

conceito, e não apenas equipamentos. Pois se baseia na intensiva e coordenada utilização de 

tecnologia de automação, e comunicação para controle e monitoramento das redes elétricas, 

tornando o sistema elétrico mais eficiente que o atual. 

 São muitos os benefícios proporcionados pela aplicação das Smart Grids, dos quais 

podemos destacar: 

 

 Prover energia com qualidade, através da detecção automática de eventuais falhas, 

analisando, respondendo e restaurando o sistema elétrico de forma muito rápida; 

 Redução de perdas; 

 Resposta da demanda mediante atuação remota de dispositivos; 

 Capacidade de analisar o perfil dos consumidores de forma precisa, possibilitando 

o melhor planejamento e operação das redes; 

 Beneficiar e viabilizar mercados competitivos de energia, favorecendo a 

microgeração; 

 Possibilitar o acoplamento de grande variedade de fontes e demanda de várias 

dimensões; 

 Leitura automática da demanda de consumidores individuais; 

 Conexão e desconexão de consumidores; 

 Disponibilidade de informações do consumo e valor da energia;  

 Controle coordenado de tensão e fluxo de reativos.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 CENÁRIO ATUAL DA MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO BRASIL 

 

Dados constam na Nota Técnica nº 056/2017-SRD/ANEEL, publicada no dia 24 de 

maio de 2017, que traz números do crescimento exponencial das conexões à rede com 

sistemas de micro e minigeração distribuída. 
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No mês de abril de 2017 o Brasil atingiu a marca das 10.000 Unidades consumidoras 

com conexões de micro e minigeração distribuída em operação, segundo a ANEEL. 

Após a publicação da Resolução 482/12, iniciou-se no país um lento processo de 

difusão de micro e minigeradores distribuídos, o qual começou a acelerar a partir de 2016. A 

Figura 1 apresenta os valores acumulados de conexões e consumidores que recebem os 

créditos de micro e minigeração distribuída até o dia 23/05/2017. 

 

 
Figura 1: Número de micro e minigeradores até 23/05/2017 

 

A Figura 2 ilustra a distribuição dos geradores instalados por fonte de energia, 

indicando que a fonte solar fotovoltaica representa 99% do número total de instalações, 

seguida pela fonte eólica. 
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Figura 2: Conexão por tipo de fonte até 23/05/2017 

 

Em termos de potência instalada, a fonte solar responde por 70% e a eólica por 9%, 

conforme apresentado na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Potência instalada (MW) por fonte até 23/05/2017 

 

A Figura 4 apresenta a evolução da potência instalada desde 2012, evidenciando o 

forte crescimento em 2016, com aumento de 407% em relação a 2015. 
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Figura 4: Evolução da potência instalada (MW) até 23/05/2017 

 

Com relação à participação dos consumidores, destacam-se as classes residencial 

(79,5%) e comercial (15%), conforme ilustrado na Figura 5. 

 

 
Figura 5: Classes de consumo dos consumidores até 23/05/2017 

 

Em termos de faixas de potência, observa-se que 72% dos equipamentos têm potência 

menor ou igual a 5 kW, o que está associado principalmente ao perfil dos consumidores 

residenciais, conforme apresentado na Figura 6. 
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Figura 6: Faixas de potência dos geradores até 23/05/2017 

 

A distribuição de micro e minigeradores por Estado é apresentada na Figura 7. A 

maior concentração de sistemas no Estado de Minas Gerais, seguido por São Paulo. 

 

 
Figura 7: Número de conexões por Estado até 23/05/2017 
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3.2 PROJEÇÕES: 

 

A ANEEL também projeta para 2024 mais de 800 mil residências no Brasil 

produzindo a própria energia elétrica. 

Os resultados das projeções indicam que 886,7 mil unidades consumidoras podem vir 

a receber os créditos oriundos de microgeração distribuída em 2024, sendo 808,3 mil no setor 

residencial e 78,4 mil no setor comercial, totalizando a potência instalada de 

aproximadamente de 3,2 GW, conforme figuras 8 e 9. 

 

 
Figura 8: Projeção de unidades consumidoras que receberiam os Créditos 

 

 
Figura 9: Projeção da potência instalada residencial 
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3.3 VANTAGENS DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA  

 Aumento da estabilidade do sistema elétrico decorrente da diversificação da matriz 

energética nacional; 

 Redução das perdas ocorridas na transmissão e distribuição, devido à geração 

ocorrer próxima ao local de consumo; 

 Possibilidade de postergar e até mesmo diminuir os investimentos em usinas 

hidrelétricas, linhas de transmissão e subestações; 

 Fortalecimento econômico, através da geração de postos de trabalhos; 

 Desenvolvimento tecnológico em busca do aperfeiçoamento dos equipamentos 

aplicados nas instalações; 

  Diversificação de investimentos privados decorrentes da geração distribuída tende 

a ampliar o número de agentes geradores e participantes do setor elétrico; 

 O uso de unidades de menor capacidade propicia o equilíbrio na busca de melhores 

taxas variáveis de crescimento de demanda, contribuindo na redução de riscos 

associados a erros de planejamento e oscilações de preços ao sistema elétrico;  

 Tempo de implantação relativamente curto quando comparado à execução de 

gerações centralizadas, possibilitando o atendimento mais rápido a crescente 

demanda por energia elétrica; 

 Utilização de fontes renováveis; 

 Minimização dos impactos ambientais decorrentes da execução de grandes usinas 

hidrelétricas; 

 Redução da geração dos gases responsáveis pelo efeito estufa emitido pelas 

termoelétricas; 

 

 

3.4 DESVANTAGENS DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

 Complexidade elevada no planejamento e desenvolvimento, pois o sistema que 

inicialmente foi concebido apenas para fornecer e transportar também se torna um 

recebedor de energia elétrica; 
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 A concessionária em determinados casos pode tornar-se apenas uma 

transportadora de energia, o que provavelmente obrigaria a uma revisão nos custos 

e forma de tarifação da taxa de disponibilidade; 

 Necessidade de criação de processos de controle que assegurem o atendimento de 

todas as normas técnicas, pois a execução das instalações deixa de estar 

centralizada nas concessionárias;  

 Dificuldade em definir o perfil de carga dos consumidores, considerando a 

inserção de diversas fontes de energia com comportamento distinto. Por exemplo, 

a geração solar fotovoltaica restringe-se a geração diurna enquanto o maior 

consumo residencial ocorre no inicio da noite conforme apresentado na figura 10: 

 

 
Figura 10: Consumo residencial versos a geração solar fotovoltaica 

 

A geração fotovoltaica quando aplicada em consumidores comerciais apresenta 

aspectos mais positivo comparado ao consumo residencial, pois o consumo ocorre 

predominantemente durante o período de geração, conforme apresentado na figura 11: 
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Figura 11: Consumo residencial versos a geração solar fotovoltaica 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A inserção da geração distribuída no sistema elétrico apresenta números expressivos e 

grande potencial de crescimento, tornando relevante o estudo dos impactos que essa nova 

forma de geração descentralizada pode causar no modelo atual de distribuição de energia 

elétrica.  

Sendo assim é de extrema importância analisar o comportamento do sistema que 

inicialmente foi concebido para apenas fornecer energia elétrica e a partir de determinado 

momento começa a receber elevado nível de penetração de diversas fontes geradoras, e 

variados fluxos e sentidos de potência, decorrentes das características intermitentes das fontes 

geradoras.  

Por exemplo, a geração fotovoltaica que apresenta maior contribuição para geração 

distribuída tem características próprias de geração, apresentando maior produção no período 

fora do horário de ponta onde ocorre maior consumo residencial, mas também apresenta 

característica de geração mais atrativa quando comparada e aplicada próxima a demanda 

comercial. 

As redes de transmissão e distribuição são sistemas interligados e complexos que 

demandam grande planejamento para operarem de forma equilibrada. Para manter a 
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confiabilidade do sistema é necessário o desenvolvimento tecnológico e aplicação de métodos 

e equipamentos que auxiliem na definição do comportamento e determinação do perfil de 

carga desses novos consumidores, que em determinados períodos deixam de ser apenas 

consumidores e começam a fornecer energia elétrica ao sistema. As redes devem tornar-se 

ativas e com comportamento muito mais dinâmico, com controle coordenado visando o 

equilíbrio entre a geração e a demanda.  

De acordo com os números de inserções apresentados nesse trabalho é possível 

afirmar que a geração distribuída é uma realidade no Brasil, que cresceu de forma exponencial 

nos dois últimos anos, e as projeções da ANEEL apontam números muito expressivos para os 

próximos anos.  

Nesse sentido, o cenário da geração distribuída é muito promissor, mas também muito 

novo no Brasil e tem sofrido constantes ajustes, necessários para adequação da crescente 

demanda, através da atualização das resoluções e normas que regulam o setor e 

procedimentos adotados pelas concessionárias de energia elétrica. 

O sucesso da geração distribuída está diretamente relacionado ao envolvimento de 

todas as entidades participantes do setor elétrico, desde governo, concessionárias, 

consumidores e entidades reguladoras que devem buscar uma equalização de forma 

sustentável e benéfica para as partes envolvidas, objetivando a busca por um suprimento de 

energia elétrica de forma justa, segura, confiável e sustentável. 
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