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RESUMO 

 

As considerações propostas nesta dissertação objetivam analisar o novo modelo de geração e 

distribuição de energia no Brasil, com foco na Geração Distribuída (GD) à luz da Teoria Crítica 

da Tecnologia. Desta forma, ela ressalta, à luz da teoria Crítica da Tecnologia, e com fulcro no 

setor energético brasileiro, a inserção de novas tecnologias na vida da sociedade, de forma que 

já não é possível tratá-la como um fenômeno isolado da dinâmica social. Mas sim de que o seu 

planejamento e controle são uma questão política em prol de um envolvimento mais 

democrático nas decisões que envolvem o contexto científico tecnológico e de produção e uso 

de energia. Também é feita a análise do panorama do atual setor elétrico brasileiro, 

especialmente no que tange às políticas implementadas para o desenvolvimento da geração 

distribuída de energia. Com a reflexão proveniente da experiência Europeia e as perspectivas 

para o novo paradigma diante do setor elétrico brasileiro, são propostas e avaliadas estratégias 

para a aplicação de políticas de incentivos à geração distribuída. Os resultados apresentados 

neste trabalho mostram, diante do desenvolvimento de tendências tecnológicas, que é possível 

gerar energia limpa de forma sustentável, dentro do novo contexto do setor elétrico.  

 

Palavras-chave: Direito ambiental; Teoria Crítica da Tecnologia; Geração Distribuída; 

Sustentabilidade. 
 

 



ABSTRACT 

 

 
The considerations proposed in this dissertation aim to analyze the new model of generation and 

distribution of energy in Brazil, focusing on Distributed Generation (GD) in light of the Critical 

Theory of Technology. Thus, in the light of the Critical Technology theory, and with a focus on 

the Brazilian energy sector, it highlights the insertion of new technologies in the life of society, 

so that it is no longer possible to treat it as an isolated phenomenon of social dynamics. But its 

planning and control is a political issue in favor of a more democratic involvement in the 

decisions that involve the scientific and technological context of production and use of energy. 

It also analyzes the panorama of the current Brazilian electric sector, especially regarding the 

policies implemented for the development of distributed generation of energy. With the 

reflection coming from the European experience and the perspectives for the new paradigm 

before the Brazilian electric sector, strategies are proposed and evaluated for the application of 

incentive policies to the distributed generation. The results presented in this paper show, in view 

of the development of technological trends, that it is possible to generate clean energy in a 

sustainable way within the new context of the electric sector. 

 

Keywords: Environmental law; Critical Theory of Technology; Distributed generation; 

Sustainability. 
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INTRODUÇÃO 
 

Diante de um cenário de potencial escassez dos recursos naturais, verifica-se nos 

últimos anos, em todo o mundo, uma preocupação ambiental aliada a esforços na busca de 

alternativas para a substituição de fontes de energias convencionais, principalmente o 

petróleo.  

Vários são os impactos ambientais provocados por ações antropogênicas na obtenção de 

energia. Assim, a necessidade de mitigação de impactos ambientais relacionados à obtenção 

de energia e a busca por sustentabilidade geram discussões mundiais, que envolvem interesses 

ambientais, sociais, políticos e econômicos. 

Por sua vez, a sustentabilidade abrange várias dimensões: política, social, técnico-

econômica e ambiental, sendo que o setor energético se interliga a todas estas dimensões, 

gerando impactos benéficos ou maléficos. “Os níveis de suprimento energético e a sua 

infraestrutura interagem bi univocamente com o desenvolvimento socioeconômico, e 

consequentemente impactam o meio ambiente e, portanto, a sua sustentabilidade” 

(INATOMI; UDAETA, 2005, p. 190). 

Sobre o fulcro da dimensão técnica na obtenção de energia e novos paradigmas, este 

trabalho fará uma abordagem reflexiva sobre as repercussões da relação inevitável entre o ser 

humano e a técnica, no sentido das tecnologias envolvidas na produção de energias 

renováveis, e com foco em novos paradigmas para a produção de energia renovável.  

Com a finalidade de ampliar o entendimento sobre a função de novos estratagemas para 

o ser humano e da tecnologia para a sociedade na produção de energia renovável, entende-se 

que um dos vieses das discussões sobre sustentabilidade coaduna ao entendimento da função 

da tecnologia com o resgate da técnica como função do desenvolvimento humano. 

Neste ímpeto, a concepção filosófica da Teoria Crítica da Tecnologia sob o ponto de 

vista do filósofo Andrew Feenberg (2002) e a transformação democrática da tecnologia, que 

versa sobre a técnica e sua relação com o ser humano, o qual se torna pertinente ao 

demonstrar que esta relação é inevitável e necessária para o crescimento social.  

A teoria crítica da tecnologia traz o diálogo que procura fortalecer o marco analítico 

conceitual da Tecnologia e seus aspectos sociais, bem como contribuir para a sua 

operacionalização. No caso em voga, os novos paradigmas de utilização da tecnologia 

voltados para a produção de energia renovável, neste caso, o diálogo é com as contribuições 

que têm colocado no centro de sua preocupação o tema da exclusão e inclusão social a partir 
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da tecnologia ao mesmo tempo em que sobrepesa a temática da sustentabilidade, o que não é 

diferente com a utilização de novas técnicas para obtenção de energia, tal matéria é o ponto de 

partida a partir do qual se desenvolve este trabalho. 

A crítica assenta na argumentação de que as decisões tecnológicas parecem adotadas 

em função da eficiência, e do valor característico dessa dimensão da vida humana. No 

entanto, segundo o idealizador da Teoria Crítica da Tecnologia, Andrew Feenberg (2002, 

p.82), o critério de eficiência não basta para determinar o desenvolvimento tecnológico, pois a 

própria eficiência pode ser diferentemente definida conforme diversos interesses sociais. “Os 

objetos técnicos são também objetos sociais”, e o desenvolvimento tecnológico “é um cenário 

de luta social”. 

Na seara da produção de energia, o atual modelo de produção de energia no setor 

elétrico brasileiro consiste na produção de energia elétrica obtida, em grandes quantidades, a 

partir de várias fontes, quais sejam, a partir de usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares, 

eólicas, biomassa, entre outras fontes, e esta energia gerada, seja concentrada e transportada, a 

partir da interconexão dos sistemas elétricos, até os consumidores para as mais diversas 

finalidades (industrial comercial e residencial). 

Não obstante, as fontes de energia consideradas tradicionais1 têm geradas grandes 

querelas, principalmente no que tange às questões ambientais, a independência e a segurança 

energética. 

Ainda, a partir de várias crises energéticas por falta de infraestrutura e pelo aumento de 

demanda, do alto preço da energia, bem como do desenvolvimento e acessibilidade de novas 

tecnologias para a produção de energia no Brasil, eis que desponta inovações a serviço da 

produção de energia renovável, como a fotovoltaica, a eólica, biomassa, cogeração2. Tais 

tecnologias permitem a possibilidade do consumidor de energia também ser o produtor, ao 

gerar sua energia, consumi-la e a eventual sobra de energia ser injetada na rede para atender 

outros consumidores, ou mesmo, reutilizar a energia excedente em outro momento. 

Alia-se a esta perspectiva, a regulação promovida pela Agência Nacional de Energia 

                                                      
1 São exemplos de fontes tradicionais de energia, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. 
2 Cogeração, ou produção combinada de calor e eletricidade, é um processo no qual parte da produção resulta em 

calor, o qual pode ser diretamente aproveitada (para aquecimento, para vapor de processo) e a outra parte serve 

para produzir eletricidade (KIMPARA, 2014, p. 50). 
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Elétrica – ANEEL, mais especificamente por meio da Resolução Normativa nº 4823, de 17 de 

abril de 2012, onde foi permitido ao consumidor de energia elétrica, a possibilidade de 

geração própria de sua energia, sem a dependência direta de empresas concessionárias de 

geração.  

A partir de fontes renováveis, ou mesmo, a partir da cogeração é possível também 

fornecer o excedente gerado para a rede de distribuição de sua localidade. O conceito remete-

se à micro e mini geração distribuídas4 de energia elétrica, e tal mudança é significativa como 

forma de promoção de economia, aliada à consciência socioambiental e a sustentabilidade. 

Ao que conste, nos últimos anos, tem aumentado exponencialmente o número de 

instalações de geração distribuída - GD que estão conectados às redes de distribuição e 

utilizando várias formas tecnológicas para a obtenção de energia. Tais ligações possuem uma 

série de virtudes, pois além de diminuir o custo efetivo com a conta de energia elétrica, 

permitem reduzir as perdas elétricas com a transmissão. 

Face às considerações aduzidas, o presente trabalho limitará a analisar o novo modelo 

de geração e distribuição de energia no Brasil, a Geração Distribuída (GD) à luz da Teoria 

Crítica da Tecnologia. Nesta oportunidade, serão respondidos os seguintes questionamentos: 

Em que medida as novas tecnologias para a geração de energia podem aproximar as revisões 

em torno da utilização massiva de tecnologias para novas possibilidades de geração e uso de 

energia? E neste contexto, a geração distribuída de energia é uma solução viável e sustentável 

para produção de energia limpa?  

Como hipóteses, o trabalho aborda os impactos positivos e negativos na utilização da 

geração. Desta forma, considerando o papel central de novos paradigmas na geração de 

energia a partir de fontes renováveis, faz-se necessário um estudo crítico sobre a geração de 

energia distribuída e identificar ações de estímulo, bem como as decorrentes implicações no 

cenário energético nacional. Assim, a justificativa para a presente dissertação está na proposta 

de pesquisar e analisar, a sustentabilidade da produção da eletricidade a partir de fontes 

distribuídas, a viabilidade, bem como os impactos ao meio ambiente. À vista do exposto, a 

Teoria Crítica da Tecnologia de Andrew Feenberg (2002) foi utilizada como marco teórico, à 

                                                      
3 A Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 estabelece as condições gerais para o acesso de micro 

geração e mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de 

energia elétrica, e dá outras providências. 
4 Como diferença, a micro geração distribuída refere-se a uma central geradora de energia elétrica, com potência 

instalada menor ou igual a 75 quilowatts (kW), enquanto que a mini geração distribuída diz respeito às centrais 

geradoras com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 megawatt (MW), para a fonte hídrica, 

ou 5 MW para as demais fontes. 
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luz da crítica da tecnologia, e do exame da instrumentação tecnológica como uma exigência 

social e técnica. A partir da referida obra é possível aprofundar a ideia de que funcionalidades 

tecnológicas diferentes poderiam sustentar uma sociedade mais democrática baseada na auto-

organização democrática na própria esfera técnica. O autor ainda analisa que o afastamento 

humano da tecnologia anula a função tecnológica, bem como as questões do perigo ambiental 

e da ameaça à sobrevivência quando existe este tipo de afastamento. 

Buscar-se-á detalhar com maior exatidão possível os fatos e fenômenos da situação em 

estudo objetivando responder ao tema-problema da pesquisa: Os avanços tecnológicos para 

geração de energia renovável e novos paradigmas para a distribuição energética podem 

contribuir para a sustentabilidade? 

Configura-se como objeto de estudo desta dissertação, a premissa de que a produção e o 

consumo de energia no Brasil são ambientalmente impactantes, todavia os padrões atuais de 

consumo e produção energética podem ser aperfeiçoados de forma a estimular o uso mais 

eficiente e sustentável de energia. Nesta esteira, sobreleva notar a necessidade de investigação 

dos aspectos relativos à inserção deste modelo de produção e consumo energético no Brasil 

frente ao tradicional consumo e produção de energia.  

Considerando-se o interesse e um melhor conhecimento da problemática, feitas as 

delimitações julgadas fundamentais, a proposta de trabalho a ser desenvolvido nesta 

dissertação, objetiva abordar em que medida o novo paradigma da produção de energia 

intitulado geração distribuída pode contribuir para a utilização intensiva de energias 

renováveis e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Inserido neste contexto, o 

desenvolvimento da dissertação perpassa a análise crítica das políticas públicas e o aparato 

regulatório que norteiam o setor.  

O objetivo geral deste trabalho visará no contexto da legislação e doutrina sobre o tema, 

realizar uma revisão da literatura com o intuito de utilizar da fundamentação teórica para 

dissertar sobre o novo paradigma da geração distribuída no setor elétrico, das políticas 

públicas e da regulação (ainda em desenvolvimento no Brasil), para incentivar a geração 

distribuída de energia. Contextualizará ainda, o papel relevante da geração distribuída como 

benesse para a geração de energia renovável e de forma mais eficiente e contribuinte de um 

futuro energético sustentável. 

Entre os objetivos específicos desta dissertação, temos: 

 Refletir sobre as intenções e consequências de possíveis normas na mudança de 
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paradigma no setor elétrico brasileiro e os reflexos na produção e consumo 

energético. 

 Investigar e evidenciar quais os efeitos das normas, regulação, bem como das 

políticas públicas que buscam estimular a utilização da geração distribuída no 

Brasil. 

 Descrever os benefícios advindos da geração distribuída e as contribuições com 

a utilização de energias limpas e com maior eficiência energética. Ainda, 

enfocar a utilização da Geração Distribuída na utilização do conceito de cidades 

inteligentes (smart cities). 

 Efetuar uma revisão não sistemática da literatura envolvendo a utilização da 

geração distribuída já presente em outros países, especialmente na Europa. 

 

Ademais, figura como justificativa ao presente estudo, a importância de se discutir e 

investigar o atual panorama e as consequências da utilização da geração distribuída no Brasil. 

Não se pode olvidar que a energia é um elemento estratégico para o país e observa-se que há 

um modelo e planejamento da produção e consumo energético tradicionalmente voltado para 

uma geração de energia centralizada e em larga escala. E a geração distribuída figura como 

novo elemento no cenário energético de forma a mudar este paradigma, tendo esta pesquisa o 

fulcro de abortar esta nova perspectiva que carece de indagação e entendimento. 

O estudo também se justifica por tentar apresentar a importância da inserção da 

Geração Distribuída e suas benesses. É inegável que inovações trazem junto a si o receio do 

desconhecido, assim perfaz inicialmente, uma dificuldade de se aceitar as alterações de 

paradigmas sejam no aspecto social, econômico e jurídico. Nesse contexto, justifica-se o 

estudo da análise da inserção da Geração Distribuída no Brasil, enquanto uma realidade já 

presente em outros países, sendo referência na Europa, e também como está sendo tratada a 

regulação e fomento a partir de políticas públicas e como a GD pode ser uma solução 

ecológica sustentável de produção e consumo de energia. 

No âmbito da hipótese de estudo desta dissertação está: A geração distribuída de 

energia representa um novo paradigma na distribuição de energia e em que medida a 

distribuição de energia pode alavancar a difusão de novas tecnologias na produção e 

distribuição de energia a partir de fontes renováveis. 

O recorte para fins de revisão bibliográfica partiu do marco legal inicial em alento à 
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diversificação da composição da matriz energética elétrica do Brasil, qual seja o Decreto n.⁰ 

5.025 que instituiu o PROINFRA – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por fontes 

renováveis como a Eólica, Biomassa e pequenas centrais hidrelétricas – PCH’s. 

Nesta oportunidade, a produção energética segundo a geração distribuída surgiu e foi 

definida no Brasil de forma oficial através do Decreto nº 5.163 de 30 de Julho de 2004. E 

adicionalmente, sublinhe-se que em 2012, a ANEEL apresentou um grande incentivo na 

ampliação da geração de energia em unidades consumidoras, com a edição da Resolução 

Normativa ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012, e posteriormente com o aprimoramento 

das regras a partir da Resolução Normativa nº 687, de 24 de novembro de 2015, ao 

estabelecer as condições gerais para o acesso de micro geração e mini geração distribuída aos 

sistemas de distribuição de energia elétrica, prevendo a possibilidade de um sistema de 

compensação de energia, assim, a eventual energia produzida pode ser abatida do consumo da 

própria unidade ou de outra do mesmo titular da instalação.  

A sustentação teórica à pesquisa parte da análise desses elementos, de acordo com Lima 

(2014, p. 9) diante das normas internacionais e nacionais, juntamente com a busca de 

experiências, é que se fundam as bases para compreender, criticar e refletir sobre as 

possiblidades e dificuldades da inserção da Geração Distribuída no Brasil.  

 

Figura 1 – Contexto da Inserção da GD 

 

Fonte: (LIMA, 2014, p. 9) 
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Com suporte na previsão legal e regulatória, de acordo com Rodrigues et al. (2007) a 

GD poderá ser utilizada também para ajustar a previsão de demandas elétricas das 

distribuidoras, vez que as instalações de geração distribuída, em geral, possuem um prazo 

menor para a implantação e modalidade de contratação muito mais flexíveis do que grandes 

empreendimentos. Por extensão, também restando como benefício, a criação de novas 

oportunidades de negócios e o desenvolvimento de novos modelos de base econômica.  

Como tendência da geração distribuída fundada na estimativa de custos e eficiências de 

tecnologias, Pfeifenberger et al. (1998) apontam quatro potenciais para o deslinde da GD, a 

saber, a prática de cogeração energética; quando a estrutura tarifária possibilitar ganhos ao 

consumidor, mesmo que os custos da Geração Distribuída sejam superiores aos custos médios 

ou marginais da geração centralizada; na solução energética para consumidores que possuem 

um alto custo para o sistema elétrico e onde a GD puder adiar investimentos em linhas de 

Transmissão e Distribuição e melhorias e confiabilidade dos sistemas elétricos. 

Ademais, no Brasil, forçoso é perceber e ampliar às discussões e críticas sobre a 

especial matéria, no que tange quanto ao suprimento sustentável de energia, conforme leciona 

Severino, Camargo e Oliveira (2008, p. 67), em razão dos seguintes fatores:  

 

 nos últimos anos, houve uma piora na qualidade ambiental da matriz energética 

brasileira;  

 o cenário de mudanças climáticas e o comprometimento da segurança hídrica 

necessária à principal fonte de geração de energia elétrica no país;  

 a insuficiência de água nos reservatórios e o preço de combustíveis fósseis 

podem causar desabastecimento, aumento do custo, ou mesmo um abalo da 

segurança energética para toda a sociedade, com fortes impactos econômicos; e 

 o compromisso legal do Brasil da universalização do acesso à energia elétrica; 

 

Como elementos metodológicos, para alcançar o objetivo pretendido com a pesquisa, 

apoiar-se-á para a investigação, a leitura seletiva de doutrinas do Direito de Energia, do 

Direito Ambiental, Filosofia da Tecnologia, bem como, devido ao fulcro atual da temática, na 

investigação crítica de periódicos, internet, informativos, além da consulta a órgãos oficiais 

nacionais e estrangeiros.  

Desta forma, a metodologia a ser utilizada para a realização da pesquisa será o método 
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de abordagem dedutiva, através da exploração do acervo acima citado, de forma a detalhar 

com maior exatidão possível os fatos e fenômenos da situação em estudo.  

Já o método de procedimento utilizado será a análise do sistema de ideias relacionadas, 

sistemas de referências, teoria, hipóteses, fontes de informação (método sistemático), que visa 

realizar um estudo sobre o melhor aproveitamento energético em veículos e a inclusão no 

sistema de transporte brasileiro. 
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1. NOVAS TECNOLOGIAS PARA A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

RENOVÁVEL E A TEORIA CRÍTICA DA TECNOLOGIA 
 

Hodiernamente a tecnologia funciona como fundamento na organização das práticas 

sociais e as suas relações têm, também, importância nas produções, aplicações e implicações 

dos conhecimentos científicos (SCHNORR, RODRIGUES, 2014, p. 2).  

Conceitualmente a tecnologia é concebida como uma capacidade oriunda de 

conhecimentos, métodos, matérias, ferramentas, processos e máquinas que combinam 

recursos como forma de obtenção de resultados mais rápidos, mais baratos, em maior escala 

ou mesmo com maior qualidade (DAGNINO, 2014, p. 149). 

Assim, pensar o desenvolvimento da obtenção de energia a partir de fontes renováveis 

perpassa o conhecimento e o aprimoramento tecnológico. Nesta senda, de maneira ampla, a 

tecnologia, embora seja parte constituinte de poderosos processos e modalidades de ação que 

modelam a existência humana (FEENBERG, 2002), é pouco vista como objeto de análise 

teórico-crítica por parte das humanidades (FEENBERG, 2002). Destaca-se que “a crítica da 

sociedade deveria implicar, também, a crítica dos instrumentos técnicos, considerando-se 

estes últimos representantes das relações dos homens com a natureza e dos homens entre si, 

em determinado momento histórico” (CROCHIK, 2003, p. 99).  

A teoria crítica da tecnologia de Andrew Feenberg permite as bases para aprofundar o 

diálogo entre a moderna tecnologia e os novos paradigmas para a utilização de energia. A 

tecnologia pode ser considerada como um elemento-chave para a compreensão da sociedade 

moderna e não pode ter a sua análise reduzida à dimensão instrumental do fenômeno, o que 

exige uma abordagem teórico-crítica ao problema em que a tecnologia busca ser aplicada. 

Neste contexto, compreender a crítica da tecnologia no pensamento de Andrew 

Feenberg é salutar para apoiarmos a utilização de novas tecnologias para a obtenção de 

energia. Em linhas gerais, ainda que encerre em si uma dimensão irredutivelmente singular, 

toda solução técnica combina a articulação entre essa dimensão por assim dizer instrumental e 

lado outro, aspectos sociais.  

De acordo com a análise de Feenberg (que prolonga, criticamente, análises pertinentes à 

escola de Frankfurt5) repousam três pressuposições: que o projeto tecnológico é relativo ao 

                                                      
5 A Escola de Frankfurt foi o embrião de um grupo de teóricos europeus que se dedicou a elaborar uma teoria 

crítica sobre a sociedade, contestando sob os moldes mais gerais e específicos das coisas que permeavam a 

civilização, ao passo em que a sociedade vivia um período de grande instabilidade e muitas problemáticas 

políticas e econômicas (MOGENDORFF, 2012, p.1). 
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seu contexto social; que a distribuição desigual de influência social sobre esse projeto 

contribui para a injustiça social; e que existem pelo menos alguns exemplos em que o 

envolvimento do público no projeto tecnológico de dispositivos e sistemas fazem uma 

diferença social e política (CUPANI, 2016, p. 161). 

Diante do desenvolvimento tecnológico e seus impactos sociais, torna-se fundamental 

entender os problemas que as novas tecnologias provocam e suas reflexões filosóficas. O 

mesmo se aplica com as novas tecnologias voltadas para a produção de energias renováveis. 

Desta forma, ensinar a pensar diante da rapidez com que as evoluções tecnológicas se 

apresentam seguido das representações nos mais diversos âmbitos da vida humana, parece não 

encontrar espaço e terreno para uma reflexão crítica sobre as questões inerentes às 

tecnologias. A fluidez dos produtos ofertados em novas roupagens técnicas, assim como os 

efeitos e as facilitações que esses nos proporcionam, acaba criando uma hostilidade entre o 

pensamento filosófico e a tecnologia reificada (HABOWSKI, 2018, p. 2).  

As reflexões sobre a filosofia da tecnologia podem aproximar as revisões em torno da 

utilização massiva das tecnologias na produção de energia e sua mudança de paradigma, 

como atos de mera adequação e economia, gerando assim novas alternativas e formas de 

saber, agir e pensar através das possibilidades viabilizadas pelas tecnologias, bem como de 

prover sustentabilidade. 

A presença de novas tecnologias e de novos paradigmas para a geração de energia 

precisa ser pensada em sua complexidade, pois envolvem novas relações entre produtores e 

consumidores de energia e resultado na política energética e sustentável. 

Nesse sentido, aplicado a esta nova tendência, é conveniente ressaltar como alicerce a 

Teoria Crítica da Tecnologia de Andrew Feenberg que evidencia três importantes nuances:  

A primeira, a obtenção de desenvolvimento tecnológico só é factível quando estão 

presentes valores sociais, os quais nos farão, seja projetar, seja selecionar (em meio as 

diversas alternativas técnicas eventualmente disponíveis ou possíveis como forma de 

resolução de um mesmo problema ou desafio) os melhores meios técnicos que melhor 

incorporam ou encarnam determinados valores que são considerados substanciais para os 

atores validarem efetivamente seus interesses no momento do projeto (FEENBERG, 2002, p. 

13). 

Consoante ilustra Feenberg (2002, p.13) temos como exemplos, em face da questão da 

produção agrícola, pode-se escolher uma solução pautada no agrobusiness (latifúndios, 
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monoculturas, uso intensivo de insumos e agrotóxicos, menor demanda de mão de obra etc.) 

ou escolher outra solução técnica com fulcro na agroecologia popular (pequenas propriedades, 

diversidade de culturas, ausência de agrotóxicos, uso intensivo da mão de obra e do saber dos 

agricultores, etc.). 

Seguindo a esteira do pensamento, diante da necessidade de se produzir energia 

elétrica, pode-se tanto optar como solução tecnológica, tanto a macro quanto pela micro 

geração, quer sejam por métodos sustentáveis, ou por métodos que impactam mais 

profundamente o meio ambiente.  

Tal pensamento, ainda aponta que relativamente ao problema da destinação dos 

resíduos sólidos urbanos, pode ser feita a escolha tanto uma solução articulada em torno de 

cooperativas de catadores, quanto uma solução fundada em apoio a grandes empresas do setor 

de limpeza urbana (seja com fins à reciclagem ou reuso, seja à incineração).  

De qualquer sorte, seja qual for a solução escolhida, para que a determinada predileção 

possa ter lugar, ressaltam-se que determinantemente precisam ser considerados a presença de 

valores sociais (sustentados por atores poderosos). Sendo que apenas ou fundamentalmente 

isso que nos permitirá, afinal, escolher dentre as diversas alternativas à disposição, ou aptas de 

serem desenvolvidas (FEENBERG, 2002, p. 13).  

Um segundo aspecto apontado na Teoria Crítica da Tecnologia prevê que os mesmos 

preceitos valorativos que nos propiciam uma escolha dentre as diferentes alternativas 

tecnológicas para a resolução de um mesmo problema ou desafio perfazem também elementos 

de condições de contorno ou mesmo métricas (incorporadas aos códigos técnicos) ao qual a 

eficiência da tecnologia será medida (CRUZ, 2017, p. 3).  

Desta forma, a própria eficiência técnica é em algum nível possui dependência de 

elementos não técnicos, conforme Feenberg apresenta, a partir de casos históricos, entre eles, 

o desenvolvimento das caldeiras nos Estados Unidos, que foi determinado pelo imperativo do 

valor social relacionado à segurança; e o do banimento do trabalho infantil nas tecelagens 

inglesas, o qual foi respondido conforme o valor de se preservarem as crianças de tal 

atividade (CRUZ, 2017, p. 3).  

Com base neste raciocínio, aludir-se apenas à maior ou menor eficiência, frente aos 

códigos técnicos já estabelecidos, para se escolher ou preterir uma solução não é capaz de 

eliminar o patente fator social como elemento de escolha o qual está imiscuído nos códigos 

técnicos tornados antiquados para a resolução de um problema específico. Propugna que em 
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que pese caldeiras menos seguras e fábricas operadas por crianças serem consideradas 

eficientes (e aceitáveis) até certa época, aduz segundo a teoria, que são vistas ou aceitas como 

tais a partir da mudança na sensibilidade social da população, ou em determinados valores 

desposados por ela (FEENBERG, 2002, p. 13).  

Vaticina um terceiro ponto explicitado na teoria de Feenberg: a corroboração de que 

não são apenas os valores sociais caros aos atores que em certa medida obtém sucesso no 

processo de desenvolvimento tecnológico e na escolha da solução técnica aventada. A questão 

é que os valores postos pela tecnologia são difundidos, competidos ou amparados 

socialmente. Com efeito, a opção, por exemplo, por um modo de produção agrícola baseado 

na agroecologia popular produz ou enfatiza o fator de valores sociais como, a 

sustentabilidade, o empoderamento dos agricultores e suas comunidades, a manutenção da 

população rural no campo, entre outros fatores, o que levaram a se escolher essa solução 

técnica em detrimento da do agrobusiness (FEENBERG, 2002, p. 13).  

Ainda conforme leciona Feenberg (2002, p. 13) resta induvidoso que a tecnologia 

determina o que a sociedade em que ela foi desenvolvida (ou alguns atores particularmente 

poderosos nela) quer que ela seja, do mesmo modo, em que a sociedade (ou os valores a 

permeá-la e estruturá-la) constitui como aquilo que a sua base tecnológica permite que ela 

seja. Sendo premente que se deixe claro, que o desenvolvimento técnico mostra-se como 

sendo uma arena de disputas políticas, seja porque, por determinação da tecnologia a ser 

utilizada, as soluções podem, ao menos em tese, ser feitas de forma sensível aos valores 

sociais que se queiram fazer respeitar, isso em razão de que por conta da unidade social e 

técnica, o tipo de sociedade que deseja desenvolver, bem como os valores sociais a serem 

suportados ou alcançados é de certa forma conformados ou limitados por toda uma base 

tecnológica que permite sustentar.  

Esses três preceitos delineados abalizam a tese de que a construção de uma tendência 

tecnológica rompe a barreira entre as esferas da atividade e na reconciliação de conflitos 

opostos à reflexão sobre a tecnologia, afinal, é somente com uma visão em que seja composta 

pela crítica da tecnologia, faz-se possível entender o sentido das inovações que estão 

acontecendo ao nosso redor. 

Interrogar e compreender a crítica da tecnologia no pensamento de Feenberg, tendo 

como horizonte pensar a relação tecnologia e a sociedade, pode ser considerado também com 

elemento preponderante para justificar novos modelos tecnológicos para a produção de 

energia, entre elas a geração doméstica, a partir de fontes renováveis, como a fotovoltaica, 
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eólica, cogeração, ou mesmo, justificar a utilização de novas tecnologias, a exemplo, do 

veículo elétrico. 

No bojo desta reflexão é premente que deixe claro que a tecnologia não é neutra, muito 

menos uma entidade autônoma, conclui-se a partir da Teoria crítica da Tecnologia, que a 

tecnologia é constituída de importante forma de poder na sociedade moderna, bem como 

consiste substancialmente de racionalidade política, e esta raciocínio também se aplica ao 

desenvolvimento de novas tecnologias para a produção energética, sendo determinante a 

escolha e perpetuação consoante aos interesses sociais e de sustentabilidade.  
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2. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

 

A energia elétrica é de fundamental importância para o desenvolvimento das sociedades 

atuais. Ela pode ser convertida para gerar luz, força para movimentar motores e fazer 

funcionar diversos produtos elétricos e eletrônicos que utilizamos habitualmente (celular, 

computador, televisão, geladeira, ar condicionado, micro-ondas, chuveiro, etc.). 

Na atualidade, para a promoção das diversas atividades é imprescindível o uso de 

energia elétrica, sendo estratégica a constante disponibilidade de energia. O progresso de cada 

país tem relação direta com a produção e disponibilidade desse importante insumo. 

A produção de energia possui grande destaque na economia global e nos desafios 

inerentes do alcance da sustentabilidade. Relevantes são as implicações ao meio ambiente 

devido à grande geração energética. 

Constata-se que o atual modelo de produção e consumo de energia é fortemente 

fundado em fontes fósseis, o que gera emissões de poluentes locais, gases de efeito estufa e 

põem em risco o suprimento de longo prazo no planeta.  

Particularmente no Brasil, historicamente a demanda de energia tem acompanhado os 

ciclos econômicos e de desenvolvimento. Após o período do “milagre econômico”6, ocorreu 

no Brasil uma forte desaceleração nos crescimentos do Produto Interno Bruto (PIB), da 

produção de energia primária e do consumo de eletricidade. Contudo, nos últimos trinta anos, 

o aumento da produção de energia primária no Brasil tem seguido de perto o crescimento do 

PIB, porém o consumo de eletricidade tem aumentado mais rapidamente, em razão da 

eletrificação crescente do país e da instalação de indústrias eletro intensivas, como as 

siderúrgicas e indústrias de alumínio. (GOLDEMBERG, LUCON, 2007, p.9). 

Assim, para o enfrentamento de tais demandas, ainda na década de 1990 foi promovida 

a desestatização parcial do sistema, com a desverticalização da produção e geração, 

transmissão e distribuição de energia, sendo estimuladas novas formas de competição na 

produção, geração, transmissão e distribuição de energia, assim como o livre acesso à rede. 

Ainda, foram criadas as agências reguladoras independentes, bem como a privatização das 

empresas públicas. Por seu turno, o tratamento e perspectivas que o governo trata o setor 

                                                      
6 O termo milagre econômico é uma terminologia anteriormente aplicada a fases de rápido crescimento 

econômico no Japão e em outros países e foi atribuído ao período de 1967 a 1973 o qual o Brasil alcançou taxas 

médias de crescimento elevadas, decorrente em parte da política econômica então implementada principalmente 

sob a direção do Ministro da Fazenda Antônio Delfim Neto, mas também de uma conjuntura econômica 

internacional muito favorável (LAGO, 2018). 
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petrolífero são distintos do setor elétrico, todavia essa tradição está sendo rompida pelo fato 

de que o gás produzido ou importado pela Petrobras é um insumo importante não só para usos 

residenciais industriais e veiculares, mas também está sendo utilizado para produção de 

eletricidade pelas usinas termoelétricas (GOLDEMBERG, LUCON, 2007, p.10). 

Se anteriormente, nos anos de 1940 a 1960, o modelo adotado no setor elétrico colocou 

nas mãos dos governos federal e estaduais, empresas estatais responsáveis pela grande parte 

da produção e distribuição de eletricidade, petróleo e gás. Várias empresas estatais foram 

criadas para atender o setor, a exemplo da Petrobras, Eletrobrás e energéticas estaduais. Tal 

arquétipo funcionou até os anos 80, de forma a manter relativamente baixos os custos da 

energia e promovendo com isso o desenvolvimento econômico, não obstante, originou 

problemas, entre eles, o subsídio de tarifas baixas para a energia, como forma de controle da 

inflação; o uso político das empresas de produção e distribuição de gás e eletricidade 

envolvendo falhas de gerenciamento e administração; e a construção de inúmeros projetos 

dispendiosos de usinas hidrelétricas para obter benefícios políticos sem a garantia de retorno 

econômico (GOLDEMBERG, LUCON, 2007, p.10). 

Os diversos processos e maneiras de geração e transmissão e distribuição de energia 

elétrica têm evoluído continuamente, levando-se em conta a sustentabilidade e objetivando 

sempre o alcance de técnicas eficientes e de menores custos. O desenvolvimento de projetos 

de novos sistemas energéticos consideram os impactos sobre o meio ambiente onde serão 

implantados. 

Como no resto do mundo, no Brasil, o crescimento econômico do país influi 

sensivelmente na disponibilidade e oferta de energia elétrica e na composição da matriz 

energética brasileira, sobressaem fontes de origem hídrica, termelétrica, nuclear, eólica, solar, 

biomassa, além de algumas outras utilizadas em menor escala, como gás natural e a energia 

nuclear.  

 

2.1. A dependência de fontes hidráulicas 

 

A energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas no mundo. No Brasil, 

por anos, a matriz energética, e energia produzida tem sido predominantemente gerada por 

usinas hidrelétricas, usando o potencial energético da água. Contudo, ainda que recentemente 

tenham sido utilizadas fontes termelétricas movidas a combustíveis fósseis é crescente a 

participação de novas formas de energias renováveis a exemplo de em usinas eólicas, 



31 
 

termoelétricas, solares, entre outras. 

Por esta razão, o Brasil possui um sistema de energia relativamente “limpo” dado a 

presença de fontes de energia renovável, como a biomassa e a hidroeletricidade. Porém, a 

utilização dos combustíveis fósseis é determinante para suprir as necessidades de energia 

intensiva das indústrias, altamente intensivas no uso de energia, do aumento da urbanização e 

do franco crescimento do setor de transportes rodoviários (GOLDEMBERG, MOREIRA, 

2005, p. 221). 

A geração de energia renovável é fundamental para alcançar o desenvolvimento 

sustentável em suas mais variadas acepções. Na análise da matriz energética brasileira, há 

uma invejável participação de fontes renováveis de energia, pois, o Brasil encontra-se à frente 

de muitos países industrializados utilizando fontes limpas para a geração energética. 

As fontes de energia são extremamente importantes para o desenvolvimento de um país. 

Além disso, a qualidade e nível de capacidade das fontes de energia de um determinado local 

são indicativos para apontar o grau de desenvolvimento da região. Países com maiores rendas 

geralmente dispõem de maior poder de consumo energético. 

No Brasil não é diferente: à medida que o país foi se modernizando, o setor energético 

brasileiro foi se desenvolvendo. As principais fontes de energia do Brasil, atualmente, são: 

energia hidroelétrica, petróleo, carvão mineral e os biocombustíveis, além de algumas outras 

utilizadas em menor escala, como gás natural e a energia nuclear (ANEEL, 2017d). 

A geração de energia elétrica no Brasil, em sua grande parte é de origem hidroelétrica 

(figura 02).  

Figura 2: Composição da matriz elétrica brasileira em 2017 

 

Fonte: Banco de Informações de Geração – BIG (ANEEL, 2018a).  
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Tal energia hidrelétrica destoa como uma fonte muita utilizada, dado os fatores 

propícios no Brasil, entre eles a presença de vazão fluvial de vários rios perenes durante todo 

o ano. 

Consoante economistas do Fórum Econômico Mundial (Environmental Sustainability 

Index, Suíça: 2000 e 2001) autointitulados Global Leaders for Tomorrow Environment Task 

Force, o nível de produção de energia hidrelétrica de um país constitui um indicador de 

sustentabilidade ambiental. Tal afirmação no contexto da sociedade brasileira pode contribuir 

para a crença de que o país caminha no sentido de um ‘desenvolvimento sustentável’ uma vez 

que 70,5% da capacidade instalada no país provêm de fonte hidráulica (OLIVEIRA; 

ZHOURI, 2007, p. 120). 

Não restam dúvidas sobre a importância da contribuição deste tipo de geração na matriz 

energética do país, sendo uma fonte que possui preço competitivo concomitante ao 

oferecimento de quantidades significativas de eletricidade limpa e renovável. 

Diante das crescentes dificuldades e questionamentos para a implantação de grandes 

empreendimentos hidrelétricos, as usinas hidrelétricas são preponderantes para a produção 

energética brasileira. Apesar de ser considerada fonte sustentável, as usinas hidrelétricas 

aparentemente não poluem, todavia, causam enormes prejuízos ambientais e sociais. 

Quadro este que gradativamente tem se acentuado com o processo de privatizações do 

Setor Elétrico brasileiro, já que os investimentos oriundos de grupos multinacionais se 

difundem na aquisição das antigas empresas públicas e/ou na formação de inúmeros 

consórcios. Consórcios estes, constituídos em boa parte por empresas ligadas a atividades 

intensivas, que multiplicam seus investimentos na área de geração puramente com o objetivo 

de atender suas próprias demandas7 (OLIVEIRA; ZHOURI, 2007, p. 120). 

No entanto, de acordo com a ANEEL (2017d) são 1.338 usinas hidrelétricas em 

funcionamento em 2017. Em que pese o grandioso montante de produção energética 

equivalente à 102.908.979 KW (ANEEL, 2017d), as barragens de tais empreendimentos já 

inundaram 3,4 milhões de hectares de terras produtivas e desalojaram mais de um milhão de 

pessoas no país, criando diversos problemas sociais e ambientais (OLIVEIRA; ZHOURI, 

                                                      
7 O Decreto 2655/1998 regulamenta o mercado atacadista de energia elétrica e define as regras de organização 

do operador nacional do sistema elétrico. A partir deste, tem-se início o processo de desestatização do Setor 

Elétrico, permitindo que a energia produzida em um aproveitamento hidrelétrico possa ser destinada: ao 

atendimento do serviço público de distribuição, à comercialização livre ou ao consumo exclusivo em instalações 

comerciais e industriais do gerador, podendo ser admitida a comercialização dos excedentes. 
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2007, p. 120). 

Toda esta predominância para a geração hídrica tornou a oferta de energia muito 

dependente do regime de chuvas. Fato este sensível nos anos entre 2013 e 2014, por ter sido 

este último ano de maior seca nas regiões onde se situam as principais usinas hidráulicas. A 

consequência principal dessa redução foi a necessidade de utilização de energia termoelétrica, 

oriunda de combustíveis fósseis, o que aumentou consideravelmente as tarifas para o 

consumidor (FERNANDES, 2018). 

Assevera-se que com o desdobramento da consciência ambiental e as exigências 

governamentais para a redução da emissão de poluentes, tem sido forte a pressão por 

alternativas que proporcionem uma transição para a economia de baixo carbono, bem como 

de o desenvolvimento de outras tecnologias voltadas para uma mobilidade sustentável 

(RODRIGUES; RIBEIRO, 2017, p. 152). 

Além disto, as usinas hidrelétricas e seus grandes reservatórios passaram a serem alvos 

de questionamentos a respeito da contribuição de seus reservatórios na emissão de Gases de 

Efeito Estufa - GEE dado a liberação de gases como o Metano (CH4), gerados a partir da 

decomposição da biomassa em sua bacia de acumulação, depositada pelo processo de 

represamento da água e cujo potencial de aquecimento global é 21 vezes maior do que o 

dióxido de carbono” (ANDRADE; MATTEI, 2013, p. 20). 

A respeito da matéria, as emissões cresceram mais rapidamente nesta década do que na 

anterior, principalmente no que tange ao aproveitamento energético do planeta, dado a 

geração de energia a partir do uso de carvão. Ainda de acordo com o relatório que motivou as 

discussões da Conferência das Partes (COP 21)8, atualmente a concentração de gases de efeito 

estufa na atmosfera é a mais alta desde últimos 800 mil anos. Consoante ao relatório, se nada 

for feito, a previsão é de que até o ano de 2100 a temperatura média global aumente em até 

5ºC, com a possibilidade de ocasionar sérias consequências à vida humana no planeta 

(BIZAWU; RODRIGUES, 2017, p. 242). 

Em relação à construção e manutenção de usinas hidrelétricas, salutar é o ensinamento 

de Andrade; Mattei (2013, p. 20), no qual destaca como incisivos também os aspectos sociais, 

tal como o fluxo populacional de áreas alagadas para a formação de represas, que altera a 

dinâmica da vida local e inviabiliza muitas vezes a continuidade de atividades econômicas 

anteriormente exercidas, a interferência em culturas locais, e implicações em comunidades 

                                                      
8 A COP21 realizada em Paris, no ano de 2015 e buscou alcançar um novo acordo internacional sobre o clima, 

aplicável a todos os países, com o objetivo de manter o aquecimento global abaixo dos 2°C. 
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ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Acresce a perda da qualidade da água pela formação de 

lagos artificial, desmatamentos, a perda da biodiversidade, formação de processos erosivos. 

Outro aspecto, de ordem econômica, está a disponibilidade e oferta de energia elétrica 

que o sistema brasileiro têm sofrido, em determinadas épocas, situações tais como o risco de 

abastecimento de energia, contribuindo de certa forma para a limitação do crescimento 

econômico do país. Isso se deve principalmente pela atual composição da matriz energética 

ser de origem hídrica, termelétrica, nuclear, eólica, solar, biomassa (FERNANDES, 2018). 

À vista do exposto, o Brasil deve priorizar a obtenção de recursos energéticos ao 

mesmo tempo em que minimize as diversas forma de impacto, sejam eles ambientais ou 

sociais. Ao mesmo tempo em que deve ter um planejamento energético para atender o 

aumento da demanda por energia. Urge uma mudança na sua matriz energética como forma 

de garantir um desenvolvimento mais sustentável, e uma ótima forma para conseguir isso é a 

popularização do uso de tecnologias utilizando a produção de energias renováveis, tais como 

a solar, a eólica e a biomassa, que são energias limpas e podem ajudar a atender a demanda 

crescente por energia. 
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3. AS FONTES RENOVÁVEIS COMO ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS  

 

Cumpre preliminarmente destacar que a sustentabilidade está inserida na concepção de 

que devemos satisfazer às necessidades do presente sem comprometer a expectativa das 

futuras gerações em também satisfazerem suas necessidades. Historicamente, a conceituação 

do termo sustentabilidade e desenvolvimento sustentável avançaram no início dos anos 1970, 

quando surgiram várias linhas de pensamento criticando questões relativas às perspectivas 

ambientais de longo prazo, tal como a degradação do meio ambiente, como os recursos 

estavam sendo utilizados, as mudanças climáticas e as implicações nas relações sociais frente 

ao meio ambiente (TRB, 2001).  

Um marco referencial para conceituar sustentabilidade, remete à Conferência das 

Nações Unidas que conceituou o desenvolvimento sustentável com fulcro nos coletivos de 

liberdade e democracia, ao mesmo tempo em que reflete sobre um futuro em prol do bem 

comum (CARVALHO et al., 2015, p. 110). No tocante à conceituação do elemento em 

estudo, ainda é habitual a correlação entre sustentabilidade e o tripé baseado nas dimensões 

econômica, social e ambiental (WORLD BANK, 1996). Alguns autores vão mais além e 

tratam sobre a existência da sustentabilidade sob cinco vieses, quando o empreendimento 

humano for: economicamente viável, politicamente adequado, socialmente justo, 

culturalmente aceito e ecologicamente adequado (COELHO, ARAÚJO, 2011, p. 5).  

Cumpre abordar também o aspecto crítico que ronda sobre o conceito de 

sustentabilidade, principalmente quando inserido nas empresas que pode ser entendida de 

forma convencional, ou seja, possui a capacidade de gerar recursos como forma de remunerar 

os fatores de produção, repor os ativos usados no reinvestimento como forma de 

competitividade. Deste entendimento, a rigor, não há novidade em relação às inovações, 

sejam as tecnológicas e os processos envolvidos, dado que, se a sustentabilidade neste 

contexto pode ser entendida como uma contribuição efetiva para o desenvolvimento 

sustentável, então as inovações passam a ter outros critérios de avaliação além dos 

convencionais (BARBIERI, 2010, p. 150). 

Oportuna é a crítica sobre o que vem a ser sustentabilidade nos primeiros momentos de 

teorização, a exemplo, de como fez Rachel Carson em relação ao DDT9, diante de certas 

                                                      
9 O DDT é a sigla para a substancia química dicloro-difenil-tricloetano, que foi utilizada inicialmente em áreas 

de guerra para proteger os soldados nas regiões tropicais e subtropicais da África e da Ásia contra mosquitos 

transmissores da malária, febre amarela. Com o fim da guerra, a indústria procurou novas utilizações para o 
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inovações de sucesso (CARSON, 2002).  

Com amparo nesta linha de entendimento, os conceitos de sustentabilidade para este 

movimento, é que as inovações devem gerar resultados econômicos, sociais e ambientais 

positivos, simultaneamente, o que de certa forma configura como desafio, vez que as 

inovações trazem incertezas, precipuamente quando são radicais ou com elevado grau de 

inovação em relação ao estado da arte (BARBIERI, 2010, p. 150).  

Quanto aos efeitos econômicos, os mesmos são relativamente fáceis de prever, pois há 

uma enorme quantidade de instrumentos desenvolvidos para isso, e as empresas inovadoras 

sabem como usá-los. Já os reflexos sociais e ambientais possuem uma maior complexidade, 

pois envolvem muito mais variáveis, incertezas e interações. Por conseguinte, a definição 

pauta pelo entendimento convencional acompanhado de um discurso que incorpora elementos 

do desenvolvimento sustentável, quando não é um meio de se apropriar de uma ideia que está 

ganhando importância para a população e os formadores de opinião (BARBIERI, 2010, p. 

150).  

Noutro giro, conforme leciona José Eli da Veiga em seu livro “Desenvolvimento 

Sustentável: o desafio para o século XXI”, o desenvolvimento sustentável pode ser 

considerado um enigma que passível de ser dissecado, mesmo que ainda não resolvido. O 

autor afirma que o conceito de desenvolvimento sustentável é uma utopia para o século XXI, 

apesar de defender a necessidade de se buscar um novo paradigma científico capaz de 

substituir os paradigmas do “globalismo” (VEIGA, 2005). 

Desta forma, para refletirmos sobre o delineamento do conceito, José Eli da Veiga 

(2005) considera que a noção de desenvolvimento sustentável ainda é um elemento em 

construção, afinal, não é possível definir nem mensurar as necessidades do presente, muito 

menos quais serão as necessidades do futuro. Assim, a equidade social e ambiental fica 

atrelada ao desenvolvimento econômico, desta forma, para criar alternativas sustentáveis, é 

preciso conhecer o comportamento humano, modos de produção e os hábitos de consumo 

(CARVALHO et al., 2015, p. 110).  

Corroborando o entendimento, de acordo com Paulo Roberto Pereira de Souza (2016, p. 

312) apresenta que: As perspectivas de crescimento da população e do produto interno bruto 

                                                                                                                                                                      
DDT, contudo, seu uso desenfreado ocasionou vários problemas na saúde humana, além dos mosquitos 

transmissores de doenças terem adquirido resistência ao referido inseticida (PENSAMENTO VERDE, 2014). 

 



37 
 

dos países, nos próximos 50 anos, exigem da geração atual uma profunda revisão nos meios 

de produção e consumo. Impõe-se, portanto, a busca de um novo modelo de economia em que 

o uso dos recursos naturais se faça de uma forma sustentável, ou seja, atendendo às 

necessidades da geração atual sem comprometer a disponibilidade de tais recursos para as 

gerações futuras (SOUZA, 2016, p. 312).  

De acordo com a atual tendência, o uso racional de recursos escassos exigirá produtos e 

processos fundados na inovação, na conservação e invenção de todos os tipos de produtos 

recicláveis e biodegradáveis. Novas indústrias já se expandem, utilizando como marca o 

reflorestamento de áreas degradadas, a administração racional de recursos hídricos, bem como 

no setor agrícola e propriamente na produção de energia, sendo por obséquio, crescente a 

procura por meios mais naturais, eficientes e recicláveis (RATTNER, 1999). 

Depreende-se que a conceituação de desenvolvimento sustentável escoa do pensamento 

de alternativas inovadoras e que possam de alguma forma alterar os tradicionais ciclos 

econômicos. Neste sentido, sob o aspecto da crescente utilização da produção, distribuição e 

consumo de energia, ao mesmo tempo em que impactam o meio ambiente, exalta-se o desafio 

para atingir a sustentabilidade (RODRIGUES; RIBEIRO, 2017, p.154). 

E na busca por soluções sustentáveis, busca-se cada vez mais utilizar fontes que gerem 

energia de forma renovável. É mister esclarecer que por fontes de energia renováveis, há uma 

ampla gama de fontes, como a energia solar (fotovoltaica e heliotérmica), energia geotérmica, 

energia eólica, bioenergia (biomassa e biocombustíveis), energia oceânica e a própria energia 

hidrelétrica. 

Sublinhe-se que os processos e as formas de produção de energia elétrica têm tido 

evolução constante e contínua, sejam a partir da busca das melhores tecnologias aliados a 

menores custos, objetivando uma eficiência cada vez maior. Assevera-se ainda o caráter 

sustentável de novos projetos de geração de energia elétrica, transmissão e distribuição. 

Atualmente não se faz projetos para o sistema elétrico, sem que sejam levados em consta, os 

impactos sobre o meio ambiente onde serão implantados (FERNANDES, 2018). 

E como facilitador, na seara da produção energética fotovoltaica, o Brasil situa-se 

geograficamente em um local privilegiado com incidência mais vertical dos raios solares. Tal 

condição favorece elevados índices de irradiação em quase todo o território nacional. 

Característica que confere ao país algumas vantagens para um melhor aproveitamento 

energético do recurso solar (EPE, 2016). Atualmente a energia proveniente do sol totaliza 137 

MW e tende a crescer 10% ao ano até 2050, sendo 37 GW de geração distribuída (EPE, 

http://lattes.cnpq.br/3839693970461558
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2015).  

Na esteira do aperfeiçoamento tecnológico, novos equipamentos são desenvolvidos e 

pensados de forma sustentável, como exemplo, os módulos fotovoltaicos já estão sendo 

desenvolvidos, de forma a poderem futuramente serem reciclados: o vidro protetor, a estrutura 

de alumínio e, especialmente, o material semicondutor ativo e o metal caro que forma os 

eletrodos (DESIDERI et. al., 2012), bem como outras tecnologias, equipamentos geradores de 

energia eólico, biomassa revertem-se em importantes instrumentos que objetivam com que os 

impactos ambientais se reduzam ao mesmo tempo em que haja uma redução no custo de 

produção. Assim diante da atual realidade, com as mudanças climáticas, com a necessidade de 

redução das emissões globais de GEE, a necessidade de integração de fontes renováveis 

intermitentes no sistema elétrico tem encontrado espaço e se tornado uma solução tecnológica 

socialmente aceitável ao mesmo tempo em que inevitável (SILVA; SHAYANI; DE 

OLIVEIRA, 2018). 

Neste ímpeto, acrescenta-se que a expectativa de crescimento exponencial energético 

nacional até o ano de 2026 (Tabela 1): 

 

Tabela 1: Indicadores: projeção do consumo final de energia 

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética. Plano Decenal de Expansão de Energia (BRASIL, 

2017, p. 29). 

 

O modelo preponderante do setor elétrico brasileiro prevê que a produção de energia 

elétrica obtida, em grandes quantidades, a partir de várias fontes, quais sejam a partir de 

usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares, eólicas, biomassa, entre outras fontes, seja 

concentrada e transportada, a partir da interconexão dos sistemas elétricos, até os 

consumidores para as mais diversas finalidades (industrial, comercial e residencial).  
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Não obstante, as fontes de energia consideradas tradicionais10 têm geradas grandes 

querelas, principalmente no que tange às questões ambientais e a independência e segurança 

energética, surge assim, a necessidade de apoiar inovações, novas tecnologias e novos 

paradigmas na produção e consumo de energia a partir de fontes renováveis. 

Os recursos renováveis representam um potencial em grande medida suficiente para 

atender e suprir novas e atuais necessidades, incluindo energia elétrica. Além disso, as 

soluções tecnológicas de conversão de energia estão em constante aprimoramento bem como, 

há vários nichos a serem explorados.  

Lado outro, a inovação em energias renováveis, como para todo e qualquer inovação 

tecnológica, precisa ser aceita pela sociedade. A aceitação social de, por exemplo, uma nova 

fonte de geração de energia, passa por uma comunicação e uma educação adequada. Além 

disso, a aceitação também depende de fatores não técnicos (WOLSINK, 2013, p. 236). 

Desta feita, a inovação deve ser vista como um conceito muito mais amplo, pois nada é 

predeterminado na forma como as novas tecnologias são desenvolvidas e implementadas, e a 

difusão de energias renováveis processa-se diante da vontade de vários atores sociais. Os 

fenômenos relacionados à inovação fazem sentido em todos os setores, além da esfera pública 

que possui a responsabilidade de ser o grande fomentador destas iniciativas (WOLSINK, 

2013, p. 236).  

Cumpre apontar que cada maneira de obtenção de energia, seja de forma renovável 

ou não, possui pontos positivos e negativos, todavia os pesos para cada forma devem ser 

atribuídos corretamente para que o planejamento seja válido e realmente possa mitigar os 

impactos ambientais. Urge o conhecimento e a quantificação adequada bem como um amplo 

planejamento energético como forma de mitigar os impactos ambientais provocados pela 

obtenção de energia elétrica (INATOMI e UDAETA, 2005, p.189). 

Vale destacar que a obtenção de energia sempre gera algum tipo de impacto 

ambiental, e conforme o empreendimento seja em grande ou pequena proporção. É com um 

planejamento integrado de recursos bem desenvolvido e devidamente avaliado, que é possível 

analisar a real necessidade de implantação de um projeto, mitigar os impactos ambientais 

provenientes da obtenção de energia elétrica, e promover o desenvolvimento sustentável 

(INATOMI e UDAETA, 2005, p.189). 

Diante das considerações aduzidas, cumpre asseverar a estreita observância dos 

meios de geração de energia ao Direito Ambiental, que impõe as regras e ações de proteção 

                                                      
10 São exemplos de fontes tradicionais de energia: o petróleo, o gás natural, o carvão mineral.  
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ambiental. A exemplo da Carta Constitucional de 1988 que consagra, no §3º do artigo 225, o 

direito a um meio ambiente sadio, determinando a responsabilização dos infratores em reparar 

os danos causados.  

E atinente ao cumprimento das regras do Direito Ambiental ao mesmo tempo em que 

proporciona o fomento de inovações na produção de energia, leciona Wolsink (2013, p. 236) 

devem ser verificadas matérias como: 

 a aceitação da criação de novas condições socioeconômicas necessária para a 

implementação de sistemas de energias renováveis,  

 a tomada de decisão participativa e planejamento adaptativo de forma a obter 

uma aceitação social da implantação de energias renováveis; 

 um planejamento claro e consignadas as considerações relativas às questões de 

governança do empreendimento; 

 um planejamento participativo e integrado com a sociedade; 

 

Assim, percebe-se que os planos de implementação de novas fontes de energia devem 

necessariamente incluir estratégias de integração de fontes renováveis nos sistemas 

energéticos. As diversas fontes de energia renováveis necessárias estão presentes com 

abundância no Brasil, e novas melhorias tecnológicas no sistema de energia podem ser 

utilizadas e aprimoradas.  

 

3.1. Um novo paradigma para a produção e consumo de energia 

 

A geração distribuída traz como nova característica às redes de Baixa Tensão (BT) a 

possibilidade das unidades residenciais, até então puramente consumidoras, atuarem também 

como geradoras. Tal unidade, que é considerada apta para a gerar e consumir, é conceituada 

como Unidade Consumidora Geradora (UCG) (SOUZA, 2014).  

Destarte, surge um novo paradigma, quando o próprio consumidor pode ser o 

produtor, ao gerar sua energia, consumi-la e a eventual sobra de energia ser injetada na rede 

para atender outros consumidores, ou mesmo, reutilizar a energia excedente em outro 

momento. 

Com o advento da regulação promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – 
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ANEEL, mais especificamente por meio da Resolução Normativa nº 48211, de 17 de abril de 

2012, foi permitido ao consumidor de energia elétrica, a possibilidade de geração própria de 

sua energia, sem a dependência direta de empresas concessionárias de geração.  

A partir de fontes renováveis, ou mesmo, a partir da cogeração é possível também 

fornecer o excedente gerado para a rede de distribuição de sua localidade. O conceito remete-

se à micro e mini geração distribuídas12 de energia elétrica, e tais mudança são significativas 

como forma de promoção de economia, aliada à consciência socioambiental e a 

sustentabilidade. 

Ao que conste, nos últimos anos, tem aumentado exponencialmente o número de 

instalações de geração distribuída - GD que estão conectados às redes de distribuição, até 

julho de 2018 o total acumulado de Unidades Consumidoras (UC) conectadas à rede somou 

32.366 conexões. Tais ligações possuem uma série de virtudes, pois além de diminuir o custo 

efetivo com a conta de energia elétrica, permitem reduzir as perdas elétricas com a 

transmissão (figura 3). 

 

Figura 3: Número de instalações conectadas (total acumulado) 

 

Fonte: ANEEL (2018a). 

 

                                                      
11 A Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 estabelece as condições gerais para o acesso de micro 

geração e mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de 

energia elétrica, e dá outras providências. 
12 Como diferença, a micro geração distribuída refere-se a uma central geradora de energia elétrica, com potência 

instalada menor ou igual a 75 quilowatts (kW), enquanto que a mini geração distribuída diz respeito às centrais 

geradoras com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 megawatt (MW), para a fonte hídrica, 

ou 5 MW para as demais fontes. 
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Em grande parte, a Geração Distribuída tem sido implementada a partir de fontes 

solares (usinas fotovoltaicas), contudo, é possível promover este tipo de geração a partir de 

várias fontes renováveis, quer sejam a partir de biogás, biomassa, eólica, cogeração e até 

mesmo hídrica. 

Tabela 2: Número de conexões por fonte 

 

Fonte: ANEEL (2018a). 

 

Ainda de acordo com estudos da ANEEL estima-se que até 2024 a potência 

proveniente, somente oriunda de geração fotovoltaica distribuída, e considerando 

consumidores residenciais e comerciais, seja de 3.208 MW (ANEEL, 2017b).  

E em relação à participação dos consumidores, destacam-se com principais Unidades 

Consumidoras, as residências (figura 4): 

Figura 4: Classe de consumo dos consumidores (até 23/05/2017) 

 

Fonte: ANEEL (2018a) 
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A expansão da geração distribuída também permite a racionalização de novos 

investimentos na geração centralizada, de forma a serem mais bem pensados, bem como, da 

complementação do nosso sistema elétrico, em síntese, pode ser opção para suprimir toda a 

dependência de fontes mais poluentes, a exemplo de usinas térmicas movidas a combustíveis 

fósseis. 

O avanço da GD para a sociedade tem ligação direta com o custo de implantação do 

projeto e ao seu tempo de amortização, em que pese ser um mercado novo, porém com o 

desenvolvimento da curva de aprendizado, a tendência natural é a diminuição de custos e o 

melhoramento tecnológico (BARBOSA FILHO; AZEVEDO, 2016, p. 10). 

A propósito das vantagens da Geração Distribuída, Barbosa Filho e Azevedo (2016, 

p. 7) e Olade (2011) citam:  

 

 a GD proporciona ganho de qualidade e confiabilidade no sistema de 

abastecimento uma vez que a tecnologia desenvolvida não suporta grandes 

oscilações de frequência e/ou tensão;  

 verifica-se também uma melhor confiabilidade do sistema no suprimento aos 

consumidores próximos à geração local, por adicionar fonte não sujeita a 

falhas na transmissão e distribuição;  

 a energia gerada a partir de GD possui um menor custo para o consumidor;  

 contribuição para o aumento da variedade e disponibilidade da geração, 

levando a um maior segurança do suprimento energético;  

 promove a geração de empregos e estabilidade na produção pela indústria 

nacional gerando desenvolvimento econômico13 (BARBOSA FILHO; 

AZEVEDO, 2016, p. 10); 

 contribuição para o desenvolvimento local (social e econômico), devido ao 

uso de recursos próprios da região na qual está inserida a instalação elétrica; 

(OLADE, 2011). 

 

Indubitavelmente, a tecnologia está mudando a forma como interagimos uns com os 

outros e com o espaço a nosso redor, neste diapasão, a utilização da geração distribuída 

incorpora um novo paradigma na produção e consumo de energia. Vale destacar que as novas 

                                                      
13 Consoante, estimativa da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) somente em 2018 

as novas instalações devem produzir mais de 3.000 MW de energia, e, o correspondente para cada MW 

produzidos, são criados de 25 a 30 postos de trabalho, o que dá um número de 75.000 a 90.000 empregos criados 

considerando somente a cadeia de geração da energia solar. 
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tecnologias estão também desenvolvendo novas oportunidades para a reflexão, avaliação e 

otimização de certas atividades, entre elas o planejamento energético, afinal, a produção e o 

consumo de energia, com a geração distribuída, estão sendo redimensionados pelas novas 

oportunidades de interação e avaliação. 

A Geração Distribuída incorpora várias benesses, esta averiguação será levada a 

cabo, com fulcro no princípio da liberdade energética, mediante a análise da possibilidade e 

benefícios imediatos da inserção de novas formas locais geração de energia, especialmente a 

partir de fontes limpas e renováveis, como a solar fotovoltaica e a eólica, por forma a reduzir 

a dependência energética externa.  

 

3.2. O princípio da liberdade energética e a GD 

 

Para antever a relevância e aplicação de todo o sentido normativo e o arcabouço que 

introduzem ao direito da energia e ambiental é salutar considerar os princípios que se 

constituem o alicerce do Direito. Dentre as dimensões aplicativas dos princípios, estão 

suportados os instrumentos gerais do direito que visam consumar o entendimento dos 

comandos normativos, com o fulcro de promover a integração do sistema de normas em todas 

as valências.  

Destoa o ensinamento de Barroso e Barcellos (2003, p. 175), sobre o papel dos 

princípios, no âmbito do direito brasileiro, no que concerne à fundamental importância dos 

princípios, haja vista que: 

 

A ponderação de valores, interesses, bens ou normas consiste em uma técnica de 

decisão jurídica utilizável nos casos difíceis, que envolvem a aplicação de princípios 

(ou, excepcionalmente de regras) que se encontram em linha de colisão, apontando 

soluções diversas e contraditórias para a questão. O raciocínio ponderativo, que 

ainda busca parâmetros de maior objetividade, inclui a seleção das normas e dos 

fatos relevantes, com a atribuição de pesos aos diversos elementos em disputa, em 

um mecanismo de concessões recíprocas que procura preservar, na maior 

intensidade possível, os valores contrapostos (BARROSO, BARCELLOS, 2003, p. 

175). 

 

A questão energética colocada para o direito, em especial, a partir dos princípios não 

está estrita apenas ao trato da geração, transmissão e distribuição da energia, mas perpassa 

elementos que amplamente discutidos nesta dissertação, tal como o alcance das novas 

tecnologias e a promoção da sustentabilidade. 

Para debruçarmos sobre o assunto com pilar nas questões apresentadas neste 

trabalho, vamos restringir ao contexto do princípio da liberdade energética e suas nuances. 
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A temática sobre liberdade e seus amplos aspectos (escolhas, independência, livre-

arbítrio, etc.) é uma dos grandes celeumas da sociedade. E em vários pontos de vista, tentam 

balizar a liberdade como autonomia. 

E é justamente no sentido de independência que podemos inserir o princípio da 

liberdade energética, que busca o caráter includente do fornecedor e também da autonomia 

dos consumidores. Cumpre mencionar que o princípio da liberdade energética busca alcançar 

o acesso universal à energia (SIMIONI, 2007, p.9). Em um mundo, que ainda possui muitas 

desigualdades no acesso à infraestrutura, estima-se que são cerca de 1,2 bilhão o número 

mundial de pessoas que ainda vivem sem eletricidade (ONUBR, 2016, p.1). 

No tocante a este item, de acordo com Simioni (2007, p.104) não há liberdade 

energética enquanto não houver descentralização do sistema de distribuição de energia. E aí 

que figura o sentido de liberdade como opção de escolha do fornecedor e a consequente 

dependência tecnológica.  

Cabe referir-se também do fundamento ao princípio insculpido no art. 176, §4º, da 

Constituição Federal, que não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do 

potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Nesta toada, a liberdade energética 

favorece ainda os autoprodutores, defendendo-se uma autoprodução orientada por recursos 

renováveis (COSTA, 2015, p.45). 

Ademais, consoante Costa (2015, p. 45), a liberdade energética indiretamente 

diversifica as fontes de energia elétrica e, consequentemente, descentraliza a cadeia de 

geração energética. A livre concorrência emergente desse cenário e estimula também a 

inovação tecnológica, por conseguinte, abre-se caminho à eficiência energética. Por certo, a 

descentralização da geração e do consumo, impulsionada a partir da produção independente 

incluída aí a autoprodução, juntamente com sistemas coletivos para a compensação de 

energia elétrica é fundamental para extinguir a exclusão elétrica no Brasil. 

Filiando ao entendimento apresentado na lição de Hugo Dantas (2013), que aborda 

de duas maneiras distintas o princípio da liberdade energética, quer seja na visão do 

produtor, quer seja na perspectiva do consumidor, conforme insculpido na lei federal nº 

9.074/199514. Do lado do produtor independente de energia elétrica é gerada a eletricidade 

destinada ao comércio de parte ou mesmo de toda a energia que foi produzida, por sua 

conta e risco. Lado outro, desponta a figura do consumidor livre, que possui a livre escolha 

do seu fornecedor com quem contratará sua compra de energia elétrica, conquanto que a 

                                                      
14 A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995 estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e 

permissões de serviços públicos e dá outras providências. 
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carga fornecida seja igual ou maior que 3.000 kW (BRASIL, 1995).  

A liberdade energética favorece ainda os autoprodutores, defendendo-se ainda uma 

autoprodução orientada por recursos renováveis e com fulcro no mencionado parágrafo 4º 

do artigo 176, da Constituição Federal. Em contrapartida, na visão dos consumidores, com 

a disseminação da GD pode surgir a necessidade de redimensionamento da rede, burocracia 

e consequentemente mais custos, além do mais, a própria limitação legal estipulando a 

carga mínima definida (DANTAS, 2013, p. 70).  

A guisa do princípio da liberdade energética é salutar no processo de definição de 

outros princípios atinentes ao direito da energia. A possibilidade de não haver barreiras para 

contratar energia elétrica está diretamente ligada ao preceito da livre iniciativa e da livre 

concorrência, o que em um mercado concorrencial pode resultar na oferta de serviços de 

melhor qualidade e preços. Nesta ocasião, a liberdade energética resulta em uma 

diversificação de agentes e de fontes de energia elétrica e, consequentemente, em sua 

descentralização da cadeia de geração. E subsecutivo, pode permitir também incentivo para 

a inovação tecnológica e eficiência energética. Em lógica decorrência dos fatos narrados, 

tais possibilidades desembocam no estímulo à autoprodução e à promoção de sistemas 

coletivos, ainda na compensação de energia elétrica, o qual são elemento preponderantes 

para a erradicação da exclusão elétrica no Brasil (BRAGA JÚNIOR; COSTA, 2015, p. 53) 

Enfim, a Geração distribuída é um forte aliado no alcance de uma liberdade de 

escolha, a qual permite a liberdade de geração e de participação da rede de transmissão e 

distribuição de energia permitindo também a inclusão do acesso à energia.  

 

3.3. As formas de produção energética sustentável e as oportunidade da GD 
 

O advento da tecnologia é sem dúvidas um dos maiores enriquecimentos que a 

humanidade tem contemplado, para as diversas ideias surgem a cada dia soluções e 

tecnologias que se alteram de acordo com a necessidade humana, da mesma maneira que com 

a tentativa de resolução de novas problemáticas postas no cotidiano, sejam impostas pela 

própria vontade ou por necessidades adversas. 

Desta forma, vivemos em um intenso momento de transformações e mudanças de 

paradigmas relacionadas ao uso da tecnologia e consequentemente com reflexos disruptivos15 

                                                      
15 Tecnologia disruptiva é um termo que tem sido usado como sinônimo de inovação disruptiva, o termo foi 

inicialmente designado por Clayton M. Christensen e Joseph L. Bower, professores da Harvard Business School 

no artigo "Disruptive Technologies: Catching the Wave" e refere-se ao potencial de transformação de um 
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envolvendo a regulação tradicional em vários campos. Constatação feita pela presença de 

novas tecnologias que buscam a criação de inúmeras soluções, inclusive no que tange aos 

problemas ambientais e de produção de energia. 

Assim, diante de novos tempos, urgem novas soluções, e muitas das vezes, tais novas 

soluções surgem sobre uma mesma ideia básica. Neste passo, de maneira recursiva, a própria 

tecnologia é sustentada pela energia, assim a demanda pela energia é fator essencial para 

suprir o funcionamento de todas as tecnologias, mas encontra obstáculo em sua obtenção, que 

cada vez mais, para evitar o comprometimento dos recursos do planeta, deve ser 

paulatinamente obtida por meios sustentáveis.  

Sendo que a disponibilidade de energia é elemento salutar para a vida no planeta 

Terra. Percebe-se que a energia é fundamental desde a forma mais básica, como quando usada 

em aquecimentos, até as maneiras mais sofisticadas, como o uso industrial. Ademais, existem 

várias formas da energia e entre elas há as não renováveis e as renováveis.  

Oportuno é fazer uma reflexão de que a sustentabilidade deve ser pensada em seus 

múltiplos aspectos. Assim sendo, é imperioso observar que o alcance do desenvolvimento não 

trata somente da obtenção do equilíbrio entre a questão econômica e a ecológica, mas 

certamente de todos os elementos que constituem o ambiente, sejam eles naturais, artificiais 

ou culturais bem como todos aqueles elementos que indiretamente podem afetar o homem 

(CUSTODIO, VIEIRA, 2015, p. 185). 

Neste ímpeto, considerando que a produção de energia é um dos grandes vilões que 

causam a degradação do meio ambiente, evidentemente a produção e também o consumo de 

energia deve ser também pensada e efetuada de forma sustentável de forma a garantir a nossa 

sobrevivência e ao mesmo tempo não prejudicar o futuro do planeta. 

Afinal, o Estado bem como a sociedade devem harmonizar princípios ambientais 

com preceitos econômicos com o fito de alcançar o desenvolvimento, e seja hábil em 

proporcionar um crescimento econômico sem ocasionar degradação ambiental e 

consequentemente prejudicar a existência digna do homem (CUSTODIO; VIEIRA, 2015, p. 

6). 

Neste cenário, a produção de energia sustentável, é sem dúvida indispensável com o 

intuito de manter o equilíbrio do meio ambiente. A citar como exemplo, o desequilíbrio 

causado na atmosfera, pela influência das emissões de gases de efeito estufa, urge que seja 

reduzida a intensidade de carbono na economia. Motivação esta levada em conta pelo alto 

                                                                                                                                                                      
mercado ou setor existente através da introdução de simplicidade, conveniência e acessibilidade onde a 

complexidade e o alto custo são a norma (BOWER, CHISTENSEN, 1995). 
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crescimento das emissões de gases de efeito estufa, principalmente no que tange ao 

aproveitamento energético. Conforme, o relatório que motivou as discussões da Conferência 

das Partes (COP 21)16, atualmente a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera é a 

mais alta desde últimos 800 mil anos. Consoante ao relatório, se nada for feito, a previsão é de 

que até o ano de 2100 a temperatura média global aumente em até 5ºC, podendo causar sérias 

consequências à vida humana no planeta. 

Indubitavelmente, a maior inserção da produção de energias sustentáveis contribui 

substancialmente para mudarmos este quadro. 

E o Brasil dispõe de um ambiente bastante vantajoso no que diz respeito à 

disponibilidade de fontes sustentáveis, com níveis de insolação adequados para a exploração 

solar, ventos abundantes, disponibilidade de biomassa, entre outras formas renováveis, o qual 

permite potencialmente a expansão da geração distribuída (ANEEL, 2016b). 

Conceitualmente, a geração distribuída é caracterizada pela instalação de geradores 

de pequeno porte, normalmente a partir de fontes renováveis ou mesmo utilizando 

combustíveis fósseis, em regime de cogeração, e em sequência de duas ou mais modalidades 

de energia, por exemplo, elétrica e térmica, a partir de uma mesma fonte de combustível, seja 

gás natural ou biogás (ANEEL, 2016b, p. 07). 

Desta forma, a Geração Distribuída nada mais é do que a liberdade de produção de 

energia de forma descentralizada no próprio local ou próximo de onde essa energia é 

utilizada, independentemente de potência, tecnologia e fonte de energia.  

A GD caracteriza-se, precipuamente, pela dispersão espacial e geográfica do 

produtor de energia, em comparação com as tradicionais usinas, sendo a produção energética, 

preferencialmente próxima ou mesmo, no local de consumo. Com efeito, tal modo de geração 

tende a ser de pequeno porte, explorando também preferencialmente, as fontes solares e 

eólicas. Por seu turno, as tecnologias de GD incorporam eficiência energética e 

consequentemente a redução de perdas no sistema elétrico ao mesmo tempo em que 

possibilitam a criação de redes inteligentes, smart grid17 (CEMIG, 2017, p.1). 

                                                      
16 A COP21 busca alcançar um novo acordo internacional sobre o clima, aplicável a todos os países, com o 

objetivo de manter o aquecimento global abaixo dos 2°C. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima - UNFCCC foi adotada durante a Cúpula da Terra do Rio de Janeiro, em 1992, e entrou em 

vigor no dia 21 de março de 1994. Ela foi ratificada por 196 Estados, que constituem as “Partes” para a 

Convenção. (ONU, 2015, p.1). 
17 As redes inteligentes de energia, ou do inglês smart grid, consistem em um novo modelo de arquitetura 

utilizado na distribuição de energia elétrica, tornando a distribuição mais segura e inteligente. Ainda, o fluxo de 

energia elétrica e de informações pode se dar de forma bidirecional (produção e consumo). Assim, a energia 

gerada, poderá, também, ser integrada às redes elétricas a partir de unidades consumidoras. Cria-se, então, a 

figura do prosumidor, aquele que é produtor e consumidor, que produz e que fornece energia à rede (CEMIG, 

2017, p.1). 
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O processo de modernização da infraestrutura de distribuição potencializa a partir de 

iniciativas de desenvolvimento de smart grid podem se apoiar na potencialidade para 

desenvolvimento de recursos energéticos distribuídos e combate ao alto volume de perdas não 

técnicas, consequência do modelo baseado no controle público, pouco evoluído e tolerante à 

perdas e furto de energia. Ademais condescende a universalização do acesso à energia 

elétrica, pois potencializa a partir da geração de energia em sua maioria proveniente de fontes 

limpas, com baixo nível de emissão de gases causadores de efeito estufa, e com uma previsão 

de otimização e controle mais eficiente de uso e demanda (CARRIJO, LOTERO, 2012). 

Na Geração Distribuída, a redução da necessidade de longas linhas de transmissão de 

energia e o caráter descentralizado do sistema faz com que os custos e impactos ambientais 

próprios da geração convencional sejam evitados. 

Sobre os efeitos das quantidades de instalações GD, bem como dos efeitos à 

qualidade de energia inserida na rede de distribuição, alguns autores fundamentam que a GD 

caminha para a geração de energia completamente descentralizada, e que, portanto, não 

seriam necessárias grandes alterações na infraestrutura da rede transmissão e nem a presença 

de usinas centralizadas (ABREU et. al. apud ACKERMANN, ANDERSSON e SÖDER, 

2004, p. 198). Enquanto que outros autores entendem que, a GD será capaz de suprir apenas 

uma fração da demanda local de energia, sendo que o restante da energia necessária seria, 

ainda, suprido pelos sistemas elétricos convencionais (ABREU et al., 2010, p. 1). 

Ainda sobre a transmissão, há a discussão sobre as quanto várias instalações de 

geração distribuída podem afetar um sistema elétrico. Questões quanto ao controle das redes e 

o nível de inserção elétrica das instalações de GD, a própria configuração da rede de 

distribuição, as proteções utilizadas na rede para evitar sobrecarga, o tipo de tecnologias a 

utilizar, a capacidade de a rede elétrica operar com fluxos bidirecionais, entre outros, podem 

interferir na integração de unidades geradoras e da própria qualidade de energia (MATOS e 

CATALÃO, 2013, p. 5). 

De acordo, com o relatório, O Setor Elétrico Brasileiro e a Sustentabilidade no 

Século 21 – Oportunidades e desafios, atualmente verifica-se perdas de aproximadamente 

20% de energia, no sistema de transmissão brasileiro, sendo 12,7% oriundas de perdas 

técnicas (MOREIRA, 2012, p. 9). 

De forma análoga ao nosso sistema de telecomunicações, as redes elétricas 

precisarão modernizar de forma a suportar sistemas de gerenciamento e controle, para 

tratamento de dados, para proteção dos sistemas. Ainda, será necessário aprimorar sistemas de 

controle e administração para estabilização das demandas e tarifação que possibilitam a 
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garantia de resposta à demanda adequada e a dinâmica do livre mercado para compra e venda 

de energia em tempo real por consumidores finais. Para isto, serão necessários investimentos 

para uma rede de comunicação/transmissão segura e confiável (LOPES, FERNANDES e 

MACHALUAT-SAADE, 2015, p.3). 

Lado outro, a dificuldade atual pode consolidar em oportunidades e inovações no 

futuro, ao versar sobre o assunto Lopes, Fernandes e Machaluat-Saad (2015, p.3) concluem 

que os temas atuais na área de redes e sistemas energéticos distribuídos, como computação em 

nuvem e redes definidas por software, pode interligar-se a inovações e aplicações baseadas 

em redes elétricas inteligentes e GD, como já vêm sendo proposto em trabalhos recentes 

publicados na literatura, é o caso de tecnologias voltadas para smart grids.  

Retomando o ponto de vista ambiental, a Geração Distribuída pode consistir em uma 

solução para um aumento na produção de energia, sem que necessariamente se tenha que 

investir na construção de grandes empreendimentos hidrelétricos e mesmo de grandes 

percursos de linhas de transmissão. Neste sentido, ao mesmo tempo em que podem contribuir 

para o sistema elétrico, a partir de redes isoladas, aumentar a confiabilidade e qualidade no 

fornecimento de energia. 

Outrossim, a GD possui a particularidade de ser uma forma de produção energética 

descentralizada, por certo, além da economia de energia, demanda investimentos muito 

menores e mais sustentáveis localmente para a implementação dos projetos de GD. 

Outro ponto favorável é que como os projetos de GD são mais simples se 

comparados às grandes usinas geradoras, o processo de licenciamento, por extensão, demanda 

também uma menor complexidade e consequentemente com prazos menores para sua devida 

instalação. 

Sob o pilar social da sustentabilidade, a geração distribuída tem o condão de 

promover o acesso à energia18. De fato, já existem projetos pioneiros em rincões do Brasil, 

onde não é possível o alcance do atual sistema de distribuição, ou mesmo que do ponto de 

vista econômico não são viáveis.  

Ao que conste, há projetos para possibilitar o acesso à eletricidade em comunidades 

isoladas, através de Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes 

Intermitentes, SIGFI e, mais recentemente, Microssistemas Isolados de Geração e 

Distribuição de Energia Elétrica, MIGDI (EPE, 2014, p. 16).  

Mesmo em sistemas conectados à rede, há projetos sociais relevantes, tal como o 

                                                      
18 Acesso à energia como direito fundamental 
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Projeto de Geração de Renda e Energia, que é um acordo de cooperação financeira a partir de 

um fundo socioambiental com o intento de melhoria energética em condomínios habitacionais 

populares. A energia gerada pelo projeto abastece áreas comuns dos condomínios e o 

excedente de energia é vendido. A receita é revertida para melhorias nos condomínios e o 

restante é distribuído entre os moradores como forma de complementar a renda (EPE, 2014, p. 

16). 

Deve-se frisar ainda que promover a geração distribuída contribui para a geração de 

empregos e renda em todo o país. Com a crescente demanda, estruturam-se novas cadeias 

produtivas industriais para atender à demanda por equipamentos. Consideram-se ainda as 

várias oportunidades envolvendo a prestação de serviços, ou mesmo de ensino técnico para o 

suporte na instalação e manutenção de micro geração a partir de fontes solares e eólicas.  

Por oportuno, os dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, 

ABSOLAR, revelam que a cada 1 MW de energia solar fotovoltaica instalada (seja 

centralizada ou distribuída), são aproximadamente gerados de 25 a 30 empregos diretos. 

(ANEEL, 2016b, p.1). 

Anote-se ainda que o desenvolvimento de GD impulsione a área de pesquisa. Nos 

últimos anos, houve um sensível crescimento em pesquisa e desenvolvimento, P&D, nas áreas 

de energias sustentáveis. Do setor público ao privado, Universidades, laboratórios e 

instituições de todas as regiões do país vêm desenvolvendo diversas pesquisas. A própria 

ANEEL promove periodicamente chamadas de projetos (EPE, 2014, p. 16). 

Para exemplificarmos, em 2011, o programa de P&D da ANEEL, recebeu 18 

propostas, sendo 17 aprovadas, totalizando um investimento total de R$ 395,9 milhões em 

projetos. Tais pesquisas, se somadas previam o desenvolvimento de aproximadamente 24,6 

MWp, envolvendo, diretamente, 96 empresas, 62 instituições e 584 pesquisadores nos 

projetos (ANEEL, 2011, p. 7).  

Em 2017, somente na Chamada do Projeto Prioritário e Estratégico nº 01/2016, que 

recebe as propostas de projetos de Eficiência Energética (EE) e Mini geração em Instituições 

Públicas de Educação Superior, foram submetidas 27 propostas, totalizando cerca de R$ 307 

milhões e beneficiando 44 Instituições Públicas de Ensino Superior em todas as regiões do 

País (ANEEL, 2017a). 

A indústria também é uma beneficiada da mudança de comportamento na produção 

energética. Somente com a geração, existe um debate intenso sobre se o desenvolvimento de 

uma indústria 100% nacional, apta em fabricar com tecnologia e qualidade painéis 

fotovoltaicos, incluindo a produção de células de silício. Afinal, o Brasil possui uma das 
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maiores reserva mundial de matérias primas, destinadas à fabricação destes equipamentos, 

entre elas o silício (FGV, 2015, p. 39). 

Por todo o exposto, extrai-se a poderosa oportunidade e promissora contribuição da 

Geração Distribuída como forma de contribuir com a sustentabilidade e dinamismo da 

economia. 

 

3.4. Aspectos regulatórios e a Geração Distribuída 
 

Da mesma forma que a geração distribuída é considerada hoje uma inovação perante 

o mercado de energia elétrica, a GD provém de um conceito antigo, que estava em desuso a 

partir da evolução da geração de energia para um sistema centralizado. Quando do início do 

desenvolvimento da eletricidade, a produção de energia era individualizada de certa forma 

atendia poucas pessoas ou grupos consumidores, outro ponto é que não haviam uma longa e 

complexa rede de transmissão de energia, sendo que as fontes energéticas, em geral, 

constituídas de pequenas centrais geradoras, em razão da limitação, encontravam-se 

adjacentes ás unidades consumidoras (SILVA, HOLLANDA, CUNHA, 2016). 

Extrai-se assim que a geração distribuída não está sendo inserida no modelo de 

energia elétrica; atualmente a GD está sendo reintroduzida, entre outros motivos, é o de que o 

modelo não responde mais completamente a todas as necessidades dos agentes nele 

envolvidos. Alia-se a este novo panorama, as recentes evoluções tecnológicas quem 

contribuem para modificar o atual paradigma da relação do consumidor final com as 

distribuidoras de energia. Neste diapasão, a geração distribuída é definida como uma fonte de 

energia elétrica conectada diretamente à rede de distribuição ou situada no próprio 

consumidor. Inicialmente, no Brasil, a GD foi definida com base no Artigo 14º do Decreto Lei 

nº 5.163/200419 (SILVA, HOLLANDA, CUNHA, 2016).  

É consabido que para a implantação de novos programas, por mais relevantes, urgen-

tes ou prioritários que sejam a segurança jurídica é item fundamental, de modo que não pode 

ser desconsiderada a adequada composição entre situações constituídas no passado e novas 

demandas regulatórias (SUNDFELD, 2017, p. 375).  

O marco legal que definiu as condições gerais para o acesso de micro geração e mini 

                                                      
19 Considera-se geração distribuída toda produção de energia elétrica proveniente de agentes concessionários, 

permissionários ou autorizados (...) conectados diretamente no sistema elétrico de distribuição do comprador, 

exceto aquela proveniente de:  

i) Hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW;  

ii) termelétrico, inclusive de cogeração, com eficiência energética inferior a 75%.” (BRASIL, 2004). 
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geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, e ainda a previsão do 

sistema de compensação de energia elétrica, deu-se através da Resolução Normativa ANEEL 

nº 482, de 17 de abril de 2012.  

Por conseguinte, a partir deste instrumento foram aprimorados pontos da 

regulamentação em relação à GD, sendo criada a Resolução Normativa nº 414/2010, com o 

intento de aumentar o público alvo e dar maior celeridade para as iniciativas de conexões da 

micro e mini geração; ainda foi previsto o Sistema de Compensação de Energia Elétrica; as 

condições gerais de fornecimento de energia; e melhorias nas informações constantes na 

fatura. Ainda nesse bojo, aperfeiçoou-se mediante a adoção da Resolução Normativa nº 

687/2015, modificação na Resolução Normativa nº 482/2012 e seção 3.7 do Módulo 3 dos 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional, PRODIST 

(ANEEL, 2016a, p. 8). 

Entre os aprimoramentos, está o incentivo à geração, com a criação de uma forma de 

créditos de energia, ou seja, quando houver excedente entre o que foi produzido e o que foi 

consumido, há a possibilidade de resgate em até 60 meses, a partir da data de faturamento, 

deste excedente de energia. Outra inovação trazida pela Resolução nº 687, está no que foi 

denominado de autoconsumo remoto, que se trata da possibilidade de utilização destes 

créditos para compensar o consumo de energia em outros imóveis do mesmo titular (Pessoa 

Física ou Jurídica), desde que tais imóveis estejam na região da mesma concessionária de 

distribuição de energia. 

Nos termos da resolução nº 687, especificamente no artigo 10, foi previsto os 

procedimentos e prazos para conectar a micro ou mini geração distribuída à rede da 

distribuidora (seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST20) sendo instituídos formulários padrão 

para realização da solicitação de acesso pelo consumidor e o prazo total, definido em 34 dias, 

para a distribuidora conectar usinas de até 75 kW, bem como a necessidade da distribuidora 

disponibilizar a solicitação e o andamento do pedido de conexão em meio informatizado 

(AGUIAR JÚNIOR; PINTO, 2018). 

Cumpre analisar que o modelo instalado pela resolução 482/2012 e retificado pela 

resolução 687/2015 não prevê necessariamente reverter energia em espécie monetária para o 

consumidor. Trata-se da criação de um banco de energia onde a unidade de energia gerada é 

descontada da unidade de energia consumida. Intitulado conforme o capítulo III da resolução, 

                                                      
20 PRODIST significa Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional são 

documentos elaborados pela ANEEL e normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao 

funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica (ANEEL, 2017c). 
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“sistema de compensação de energia elétrica”. Uma possibilidade de utilização deste sistema 

é citada pela própria ANEEL, onde a micro geração por fonte solar fotovoltaica, que é feita 

durante o dia, pode gerar energia excedente de tal forma que é disponibilizada no sistema 

elétrico; e à noite, o sistema elétrico pode devolver a energia para a unidade consumidora. De 

forma análoga a uma bateria, a rede armazena o excedente até o momento em que a unidade 

consumidora necessite de energia proveniente da distribuidora. (AGUIAR JÚNIOR; PINTO, 

2018). 

Como regra geral para a compensação de energia está na necessidade de que o 

gerador de energia tenha a posse, ou aluguel, de terrenos e dos equipamentos de geração. 

Sendo permitido, alugar ou arrendar o terreno e os equipamentos de geração nele situados, 

porém desde que o valor não esteja vinculado em reais por unidade de energia elétrica21.  

Há ainda, a alternativa de instalação de geração distribuída em condomínios verticais 

ou horizontais, em uma mesma área ou mesmo em áreas vizinhas22 (configurando 

empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras23) e com o sistema de geração 

instalado em área comum, vale observar que as unidades consumidoras do local e a área 

comum do condomínio devem ser energeticamente independentes entre si.  

Tal configuração encontra amparo legal no Código Civil e na Lei Federal 6.404/1976 

(artigo 279) e permite que a energia gerada a partir do condomínio possa ser dividida entre os 

condôminos em porcentagens definidas pelos próprios consumidores. Outros requisitos 

solicitados para a compensação energética são o contrato constitutivo do condomínio e a 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.  

Da mesma forma, a regulamentação em vigor possibilita a geração compartilhada24 

por empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, a exemplo de pessoas organizadas 

na forma de consórcios e cooperativas. Sobre a geração compartilhada, analisaremos a 

                                                      
21 Art. 6-A A distribuidora não pode incluir os consumidores no sistema de compensação de energia elétrica nos 

casos em que for detectado, no documento que comprova a posse ou propriedade do imóvel onde se encontra 

instalada a micro geração ou mini geração distribuída, que o consumidor tenha alugado ou arrendado terrenos, 

lotes e propriedades em condições nas quais o valor do aluguel ou do arrendamento se dê em reais por unidade 

de energia elétrica. 
22 A resolução Normativa nº 482/12, em seu inciso VI, do art. 2º assevera que para fins de consideração da área 

do condomínio é vedada a utilização de vias públicas, de passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de 

terceiros não integrantes do empreendimento. 
23 Denominação dada ao conjunto de instalação e equipamentos elétricos que caracterizam o pelo recebimento de 

energia elétrica em um único ponto de entrega, com medição individualizada e correspondente a um único 

consumidor (CELESC, 2017, p.1). 
24 Nos termos do artigo 2º, inciso VII da Resolução Normativa nº 482/2012, conceitua-se geração compartilhada 

como “caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da mesma área de concessão ou permissão, por meio 

de consórcio ou cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com micro 

geração ou mini geração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas quais a energia excedente 

será compensada”  
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particularidade na composição dos consórcios e da cooperativa com a finalidade de obter 

compensação de energia a partir da GD. 

Impende destacar que o consórcio é regulamentado pela lei 6.404/76, a lei das 

sociedades por ações (LSA), que apesar de direcionada para normatizar as sociedades por 

ações, em vários de seus pontos rege a organização de outros tipos societários. Nos termos do 

artigo 27825 da lei 6.404/76, o consórcio pode se aplicar a todos os tipos societários, inclusive 

sociedades civis, contudo, sua composição transcorre necessariamente por composição de 

sociedades, e não por pessoas naturais ou outro tipo de organização (ARRUDA, 2010, p.1).  

Ao definir consórcio, Arruda (2010, p.1) ensina que o instituto serve como forma de 

organização de iniciativas orgânicas propostas entre sociedades, de tal forma que se 

estabeleça entre elas outro vínculo social. Com efeito, é instrumento adequado aos projetos, 

para a captação e aplicação de recursos sem que esses se confundam com os recursos e 

atividades próprias e distintas de cada organização. 

Destaca-se que o consórcio não possui propriamente uma personalidade jurídica, são 

compostos por integrantes que possuem personalidade jurídica própria, e, por conseguinte, de 

direitos e obrigações especiais. Esclarecido este aspecto, na configuração de um projeto de 

Geração Distribuída, com vistas à compensação, todas as obrigações atinentes ao 

funcionamento do consórcio devem estar contidas no contrato de consórcio (AGU, 2016, p. 

5). 

Para fins da compensação da energia gerada na distribuidora, convém salientar que 

apesar de não possuir propriamente uma personalidade jurídica, é obrigatória ao consórcio, a 

inscrição no CNPJ nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 

1.634/201626 (BRASIL, 2016, p. 5).  

Da mesma forma, a responsabilidade pelo consórcio diante do contrato para fins de 

Geração Distribuída passa a ser designada aos consorciados de maneira solidária. De forma 

análoga ao direito consumerista (artigo 28, § 3º, da Lei nº 8.078/9027) e à lei de licitações (Lei 

nº 8.666/90) expressam que as sociedades são responsáveis pelos atos praticados em 

consórcio pelos danos causados ao consumidor e à Administração Pública, respectivamente 

(BRASIL, 2016, p. 5).  

Extrai-se que, em concordância com a Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012, 

                                                      
25 Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir 

consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo. 
26 Art. 4º São também obrigados a se inscrever no CNPJ: [...] III  grupos e consórcios de sociedades, 

constituídos, respectivamente, na forma prevista nos arts. 265 e 278 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
27 Art. 28, § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste 

código. 
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para a geração compartilhada na modalidade consórcio deve guiar a formação consoante a Lei 

nº 6.404/76 bem como atentar para a inscrição no CNPJ conforme disposto na Instrução 

Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.634/2016. 

Quanto à análise das cooperativas, são regidas pela Lei 5.764/71 e pelo Código Civil. 

Podem ser definidas, de acordo com Mamede (2013, p. 186), como, “sociedades simples que, 

não obstante tenham finalidade econômica, não tem finalidade de lucro”.  

Novamente, com o viés da obtenção de formalização para fins de compensação de 

energia perante a distribuidora, para a constituição das cooperativas é necessária a deliberação 

de assembleia-geral, mediante a convocação dos fundadores e a publicação de estatuto 

cooperativo contendo as regras concernentes à cooperativa. 

Diante da averiguação de como compor consórcio e cooperativas, depreende-se que 

não há necessariamente uma espécie expressa de cooperativa ou de consórcio determinado na 

Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012 para fins de geração compartilhada, devendo ser 

adotada, enfim, uma maneira que possa ser estipulados como serão utilizados os créditos de 

energia gerados entre os integrantes do consórcio ou da cooperativa conforme indicado à 

empresa distribuidora de energia. 

Como resultado da regulação para o setor, até o fim de 2017, foram implantadas 31 

novas conexões de geração distribuída por cooperativas, segundo dados obtidos pela 

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). No total são 56 unidades, com 5,5 

megawatts-pico (MWp) de potência instalada, que correspondem ao atendimento de mais de 

150 unidades consumidoras de energia. No caso das cooperativas, existe a figura da “geração 

compartilhada” (INSTITUTO IDEAL; AHK-RJ, 2018, p. 42).  

A energia gerada é compartilhada por todos os cooperados, que também dividem o 

custo do investimento inicial na geração. Segundo Marco Oliveira, presidente da OCB, como 

as cooperativas compartilham as estruturas e a gestão, o modelo da geração distribuída acaba 

ficando cada vez mais atrativo do ponto de vista econômico. Santa Catarina é o Estado que 

tem o maior número de cooperativas com geração distribuída, com 14 instalações, seguido 

pelo Rio Grande do Sul, que tem oito (INSTITUTO IDEAL; AHK-RJ, 2018, p. 42). 

Portanto, diante do cenário regulatório, foram especificadas as condições para 

promover e estimular a difusão da geração distribuída e a incorporação de novas tecnologias e 

modelos no setor, porém, é acinte o rompimento e avanço desta regulação como forma de 

continuar a democratizar os benefícios da geração distribuída, e para que efetivamente alcance 

e beneficie mais consumidores, independentemente de suas condições socioeconômicas. 
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3.5. Incentivos fiscais e a Geração Distribuída 
 

Os incentivos fiscais concedidos pelas diversas instanciam públicas consubstanciam-

se em mais uma fronteira para fomentar o desenvolvimento da Geração Distribuída e por 

consequência a promoção da geração a partir de fontes renováveis ao mesmo tempo em que 

reduzem as contas de energia elétrica mediante o sistema de compensação proposto pela 

Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012. 

A isenção da cobrança do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, 

ICMS, sobre a energia inserida pelo consumidor na rede da distribuidora configura um apoio 

importante para a expansão da energia distribuída.  

Como demonstrado, o fluxo de consumo de energia, com a geração distribuída, em 

caso de produção excedente, torna-se bidirecional, sendo a energia considerada mercadoria, 

há a incidência do fato gerador de ICMS nos dois fluxos. 

Como forma de incentivo fiscal, foi regulamentado pelo Convênio ICMS nº 16, de 

22 de abril de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ28, a isenção do 

ICMS para a energia produzida, nos termos estabelecidos pela Resolução Normativa nº 482, 

de 17/4/2012, da ANEEL. A adesão ao convênio já conta com a participação de todos os 

Estados29, sendo, o consumidor/produtor tributado com o ICMS apenas relativo ao saldo da 

energia recebido da distribuidora e que não foi compensado. 

Outra medida fiscal de incentivo diz respeito à Lei nº 13.169, de 6 de outubro de 

2015, que prevê a isenção dos tributos PIS/COFINS sobre a energia injetada pelo consumidor 

na rede de distribuição.  

Impende destacar os diversos incentivos estaduais, como exemplo, em Minas Gerais 

que prevê incentivos como: 

 

 a desoneração do ICMS de equipamentos para geração e isenção relativa ao 

fornecimento de energia renovável, pelo prazo de cinco anos, contado da 

data de início da geração de energia (Lei nº 20.824 de 31 de setembro de 

2013);  

                                                      
28 A cláusula primeira estabelece que: Ficam os Estados do (..), autorizados a conceder isenção do ICMS 

incidente sobre a energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade 

correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com 

os créditos de energia ativa originados na própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses anteriores ou 

em outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, 

estabelecido pela Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 
29 Os Estados do Amazonas, Paraná e Santa Catarina aderiram ao Convênio SEFAZ nº16 /2015, porém ainda não 

regulamentaram a matéria. 
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 contribuição para a eletrificação de localidades distantes de redes de 

distribuição de energia elétrica; estimulo do uso de energia fotovoltaica em 

áreas urbanas e rurais; e fomento à implantação, em território mineiro, de 

indústrias de equipamentos e materiais utilizados em sistemas de energia 

solar (Política estadual de incentivo ao uso da energia solar fotovoltaica - Lei 

nº 20.849 de 08 de agosto de 2013); 

 apoio para a empresa de geração de energia renovável sendo possível 

solicitar ao Estado a implantação de infraestrutura de linhas de transmissão, 

por meio de contrato de parceria; e tratamento prioritário aos 

empreendimentos de geração de energias renováveis nos seguintes casos: I - 

nas solicitações de acesso ao sistema; II - nos processos de regularização 

ambiental; e III - na celebração de contratos de compra de energia (Programa 

Mineiro de Energia Renovável – Energias de Minas. Incentivos fiscais na 

produção de peças e partes utilizadas na geração e comercialização de 

energia renovável em MG, e isenção do ICMS na GD do cliente cativo - 

Decreto nº 46.296 de 14 de agosto de 2013); 

 Ampliação do prazo para concessão de crédito de ICMS relativo à 

aquisição de energia solar no Estado; (Lei nº 21.713 de 07 de setembro de 

2015);  

 Isenção de ICMS para novas faixas de potência: micro geração até 75 

KW e mini geração até 5 MW; isenção de ICMS para novos mecanismos: 

geração condominial, geração compartilhada e autoconsumo remoto; isenção 

de ICMS sobre equipamentos, peças, partes e componentes utilizados para 

micro e mini geração de energia solar fotovoltaica (Lei nº 22.549 de 30 de 

junho de 2017 e Decreto nº47.231 de 04 de agosto de 2017); (MINAS 

GERAIS, 2018); 

 

Por fim, em alguns municípios há ainda incentivos fiscais referentes ao Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, sendo concedido para as empresas ou 

prestadores de serviços que oferecerem serviços envolvidos em projetos, obras e instalações 

destinadas à fabricação, comercialização e distribuição de componentes para os sistemas 

sustentáveis, em especial, a energia solar. 

Ao versar sobre o assunto, insta apontar políticas públicas para o incentivo da 
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Geração Distribuída, neste contexto, foi lançado o Programa de Desenvolvimento da Geração 

Distribuída de Energia Elétrica, o ProGD. O programa de iniciativa do Ministério de Minas e 

Energia busca estimular a geração distribuída nos vários segmentos (residenciais, comércio e 

indústrias) com a criação de linhas de crédito e formas de financiamento para a instalação de 

sistemas que utilizam energia renováveis (BRASIL, 2017, p.1).  

Além de criar linhas de crédito, objetiva estabelecer valores de referência para a 

venda de energia solar, e ainda, estruturar a comercialização desta energia excedente, como 

também, fomentar a atração de investimentos para a nacionalização de tecnologias em 

energias renováveis (BRASIL, 2017, p.1).  

Outra medida do programa, autorizada pela Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 

2015, visa com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, apoiar com 

recursos diante de taxas diferenciadas, projetos de geração distribuída por fontes renováveis 

em escolas e hospitais públicos. 

Outro ponto interessante, é que o programa também define a possibilidade das 

empresas de distribuição de energia poder comprar até 10% de seu mercado de fontes de 

geração de energia distribuída, para compor seu portfólio. O ProGD estrutura a 

comercialização da energia gerada pelos consumidores-geradores no mercado livre, 

aumentando a energia comercializada nesse ambiente e permitindo a extensão de benefícios 

característicos do mercado livre para mais agentes (BRASIL, 2017, p.1). 

Convém registrar ainda que em 2015, para impulsionar o setor, foram incluídos nos 

itens de financiamento da Casa Própria (Construcard) da Caixa Econômica Federal, CEF, 

equipamentos de geração de energia fotovoltaica. O incentivo permite concede ao consumidor 

taxas de juros e período de carência diferenciada (CAIXA, 2017, p.1).  

Por todo o exposto, diante das várias iniciativas, o ambiente para a implantação de 

projetos de GD, em específico, na aquisição dos equipamentos, tem se tornado mais atrativo 

aos consumidores-geradores, para a instalação de sistemas voltada para a produção de 

energias renováveis, tais como painéis solares fotovoltaicos, microturbinas eólicas e uso da 

biomassa para gerar sua própria energia. 

Faz-se necessário no mesmo sentido, conforme Cassiolato & Lastres (2014, p. 396), 

o papel atuante de políticas públicas para o desenvolvimento nacional, especialmente para 

induzir o desenvolvimento de sistemas de produção e inovação. Isto porque é o Estado, o 

agente determinante que pode garantir as condições políticas e econômicas favoráveis ao 

desenvolvimento produtivo e inovação.  
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Antes mesmo do estágio em que o capital de risco e os fundos de private equity 30 

oportunizam e apostar em uma ideia inovadora (mormente quando a ideia já se mostra mais 

tangível e já existem protótipos para testes pré comerciais), é normalmente o Estado quem 

costuma entrar nos estágios inicial e de impulsionamento. Nestes estágios são extensivamente 

demandadas pesquisas básicas e aplicadas, que consomem muitos insumos, capital e sob as 

quais incidem muito mais probabilidade de fracasso do que de êxito. São estágios em que, 

mais do que riscos, vivem-se incertezas. Nesse ponto é que o Estado empreendedor se faz 

presente e permite que se viabilizem, entre muitos fracassos próprios de processos de 

inovação radical e de fronteira, alguns casos de sucesso que, posteriormente, serão 

apropriados por empreendedores privados, a quem caberá efetivamente transformá-los em 

produtos comercializáveis (NASCIMENTO, 2015, p. 8).  

A mudança dos padrões de produção, uso e distribuição da energia é vista como uma 

das condições primordiais rumo a um desenvolvimento econômico sustentável. No entanto, 

requer vultosos investimentos em tecnologia, que não serão realizados de forma isolada pelo 

setor privado. A transição elétrica exige, portanto, um papel ativo do Estado, em termos de 

investimentos em P&D, incentivos fiscais e de financiamento, além de regulamentação e 

promoção do conhecimento. Ou seja, o Estado precisa promover políticas públicas sistêmicas 

quanto à matéria (SANTOS, 2018, p. 10). 

Paralelamente a estas condições, considerando a fonte solar para a implementação da 

geração distribuída, os preços dos sistemas fotovoltaicos têm diminuído a cada ano. 

Comparativamente em 2016, na faixa de potência instalada de até 5kWp o preço médio do 

equipamento era de R$7,51/Wp, em 2017 houve uma queda de 16%, equivalente a 

R$6,29/Wp. Similarmente para as empresas fabricantes e revendedoras de módulos e/ou 

inversores o preço teve queda de 20%, passando de R$7,01/Wp em 2016 para R$5,54/Wp em 

2017, para sistemas de até 5 kWp (INSTITUTO IDEAL; AHK-RJ.  2018). 

 

                                                      
30 Define-se como uma modalidade de fundo de investimento que consiste na compra de ações de empresas que 

possuam boas faturações monetárias e que estejam em notável crescimento (ABVCAP, 2015). 
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Figura 5: Evolução dos preços dos sistemas fotovoltaicos 

 

 

Fonte: Instituto IDEAL; AHK-RJ.  (2018) 

 

Em comento e à vista do exposto, a Nota Técnica n.º 0062/2018-

SRD/SCG/SEM/SGT/SMA/ANEEL da Superintendência de Regulação dos Serviços de 

Distribuição - SRD, que subsidiou uma Consulta Pública sobre a geração distribuída informou 

que com o passar do tempo, as tecnologias necessárias à instalação de micro ou mini geração 

distribuída tornaram-se menos onerosas e como resultado, a Nota Técnica recomenda 

reavaliar a concessão dos benefícios concedidos à Geração Distribuída. Incisiva no particular 

deve ser refutação a tal recomendação, afinal, ainda que o argumento da popularização da 

tecnologia prospere, ainda se verifica grande dificuldade no acesso a créditos, e uma 

vinculação de preços atreladas ao dólar, o que ainda encarece componentes importados. 

Ademais, eventuais alterações no cenário fiscal que altere de forma mais onerosas impactará 

também os consumidores pioneiros que realizaram investimentos à época mais custosos 

(ANEEL, 2018b). 

Com relação à possibilidade de revés na concessão de incentivos para a GD, tal 

assunto é ponto já superado em outros países. Para exemplificarmos, na Alemanha, há a 

normatização específica conhecida como Lei de Fontes Renováveis de Energia (“Erneuerbare 

Energien - Gesetz” ou EEG) que possui a função de fomentar o desenvolvimento sustentável 

do fornecimento de energia, com vistas à proteção climática e ambiental, bem como para a 

eficiência energética e redução de custos em energia. A referida lei incorporando efeitos de 

longo prazo na conservação dos combustíveis fósseis e promoção do desenvolvimento de 

tecnologias para a geração de eletricidade utilizando fontes renováveis de energia (ABGD, 
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2018, p.5).  

Com o fito de incentivar a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, 

os produtores, nos termos da EEG, recebem a título de contrapartida, o pagamento de uma 

tarifa pela energia elétrica que alimentam na rede, sendo variável segundo a capacidade de 

produção da instalação, a quantidade de kilowatts-hora (kWh) produzida e a fonte de energia 

renovável utilizada. Desta forma, a EEG garante a aquisição da energia produzida prevista por 

um período de vinte anos, o que certamente permite aos interessados avaliarem as 

possibilidades de recuperação do investimento e de lucro com a operação (pay back31), com a 

garantia de que o valor de aquisição não será afetado (ABGD, 2018, p.5).  

Isto posto, a EEG prevê a redução das tarifas estipuladas para cada tipo de fonte 

renovável, anualmente, de acordo com a data de início de funcionamento da instalação. 

Assim, a redução das tarifas afeta apenas os novos operadores de instalação, não ocasionando 

alterações jurídicas considerável, bem como prejuízos aos investimentos já realizados. Desta 

forma, em comparação com a política Alemã para a Geração Distribuída, o Brasil ainda está 

em sua fase inicial de desenvolvimento. Neste sentido, alinhado ao previsto pela que já 

ocorreu na REN 786/2017, o momento é oportuno e primordial para que o órgão regulador 

possa prever, de forma clara, que eventuais alterações não afetarão os investimentos já 

realizados (ABGD, 2018, p.5). 

À face do exposto, diante das várias iniciativas em um movimento mundial de 

popularização das ações e tecnologias, o ambiente para a implantação de projetos de GD, tem 

se tornado mais atrativo aos consumidores-geradores, para a instalação de sistemas voltados 

para a produção de energias renováveis, tais como painéis solares fotovoltaicos, microturbinas 

eólicas e uso da biomassa para gerar sua própria energia. 

 

  

                                                      
31 Retorno do investimento. 
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4. A GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NA EUROPA 

 

A exemplo da EEG, no aspecto internacional cabe escrutar o panorama da Europa, 

considerada modelo mundial de planejamento energético e sobre o qual, em termos mundiais, 

paira exemplar ações para a desregulamentação da eletricidade tal como conhecemos, e do 

mesmo modo como são preponderantes as preocupações com o meio ambiente e os avanços 

nas tecnologias renováveis, da eficiência energética e seus aspectos diante do planejamento e 

incentivo de pequenas unidades de geração de energia, em suas variadas formas renováveis.  

Em particular, observa-se na Europa uma forte evolução no status relativos aos padrões 

técnicos e as possíveis maneiras de melhoria do planejamento energético e interconexão. 

Nesta oportunidade e face à comparação apresentada entre a utilização da geração distribuída 

com a Alemanha tendo como foco o benefício fiscal, é importante ressaltar também algumas 

iniciativas motivadoras que ocorrem na Europa envolvendo a geração distribuída. 

Convém apontar que na última década, iniciativas de economia compartilhada 

cresceram em escala e escopo. Essas iniciativas são novas formas de produção, 

financiamento, aprendizado e de consumo, presentes em diversos setores e dependentes de 

tecnologia e internet, além de utilizarem modelos de não propriedade e acesso temporário de 

bens (BELK, 2014). 

De toda a forma, o desenvolvimento carece de um elemento essencial, a energia. 

Energia esta para diversas atividades como a indústria, serviços, transportes, etc. Em linhas 

gerais, consoante Rosental e Leite (2012, p. 3) quatro são as condicionantes da exploração da 

indústria elétrica:  

 

 dotações de recursos naturais sejam renováveis ou não, caracterizado como uma 

dotação primeira de um dado espaço socioeconômico, pois a partir da 

quantificação da dotação destes recursos é que serão escolhidos a forma de 

utilização; 

 a determinação das tecnologias, existentes e potenciais, caracterizadoras de 

possibilidades de identificação e exploração dos recursos naturais, de forma a 

utilizar estes recursos ao mínimo custo médio; 

 a estruturação da cadeia produtiva de mercados e das empresas, delimitando as 

possibilidades econômicas financeiras de exploração e utilização das duas 
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dotações citadas anteriormente; e 

 ao arcabouço institucional, referente às regras, leis, e demais mecanismos de 

regulação. Remete às formas de intervenção do Estado tanto no âmbito das 

políticas públicas, quanto no âmbito jurídico-regulatório. Interligando os limites 

e possibilidades de exploração dos recursos naturais, da tecnologia e dos 

mercados.  

 

Diante destas quatro condicionantes, pensar a organização do setor elétrico nos países 

europeus inicialmente remonta a uma tradição histórica de infraestrutura pública, em especial 

após a Segunda Guerra Mundial, quando o setor passou a ser identificado como um elemento 

chave para a reconstrução dos espaços nacionais. Apesar deste ímpeto, as relações 

interestatais limitava-se a acordos bilaterais, muitas vezes ligados ao setor de infraestrutura, 

para conexão de redes, e ainda a compra e venda de eletricidade. A regulação europeia tinha 

um caráter implícito, estabelecendo objetivos múltiplos e muitas vezes incompatíveis para os 

setores de infraestrutura, tais como obrigações de serviço público, metas econômicas e 

melhorias de eficiência na produção. (PIRES, 1999, p.26) 

Neste diapasão, e durante toda a história, não somente o sistema energético europeu, 

mas também todo o mundo esteve condicionado às pressões estruturais que poderiam 

condicionar a evolução no médio e longo prazo, e ainda determinar as dinâmicas tecnológicas. 

O crescimento da procura de energia renovável, determinado pelo crescimento das economias 

emergentes, inevitavelmente resultam em quatro demandas – industrialização, eletrificação, 

urbanização e motorização – o qual têm conduzido a um aumento no consumo energético. 

Acrescente-se ainda, o surgimento posterior de as alterações climáticas cujo agravamento 

exige esforços de mitigação, centrados na redução das emissões de gases de efeito estufa, tal 

como o CO2 (RIBEIRO, 2012, p.114). 

Na seara estratégica, historicamente a segurança energética entrou na pauta da União 

Europeia, a partir do choque de petróleo no ano de 1973 e esteve diretamente relacionado à 

segurança de abastecimento de petróleo e gás, insumo essencial a vários países europeus. Não 

se trata de uma redução absoluta da dependência externa, mas ao longo do tempo foi colocada 

em evidência uma forma de minimizar os riscos dessa dependência, alta e crescente no caso 

da União Europeia. 

Dois dos três tratados comunitários pioneiros, o Tratado da CECA, e o da Euratom 
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remetem a produtos energéticos. O tratado que institui a Comunidade Econômica Europeia, 

no entanto, foi silente sobre a temática. Não obstante, o embargo efetuado às exportações de 

petróleo conforme acertado pelos países árabes no outono de 1973, colocou a energia na 

vanguarda das preocupações Comunidade, ainda que não lograsse, naquele momento, fixar 

uma produção ainda autônoma de energia. Ao passo, que as discussões da Comissão Europeia 

focavam uma proposta aos Estados-Membros de espírito de solidariedade comunitária, os 

nove Estados-Membros responderam de forma desorganizada com base em decisões 

divergente unilateral ditada principalmente por considerações econômicas do que ao tempo de 

uma política energética prevalecente em cada Estado (BOURRINET, 2006, p.727).  

Evidentemente, o nascimento de uma estratégia de segurança energética surgiu 

conjuntamente com questão climática e os efeitos advindos dos gases de efeito estufa a partir 

dos estudos sobre mudança climática, e a União Europeia procurou diminuir sua dependência 

de energia fóssil, uma vez que esta se torna cada vez mais escassa tanto na Europa quanto no 

mundo, o que de fato, justificou a política ambiental e energética, e consequentemente novos 

investimentos, para o uso de energias renováveis e de melhorias na eficiência energética de 

cidades, indústrias e transportes. Em contrapartida, a segurança de recursos e o fomento da 

sustentabilidade, destaque para as medidas destinadas a combater as mudanças climáticas, 

devem harmonizar-se com a competitividade da economia europeia em relação a outras 

regiões, já que uma adequada estruturação para um menor custo da energia representa um 

diferencial na concorrência pelos mercados (ROMANO, 2014, p.113). 

Por oportuno, a Comissão Europeia tem chamado a atenção para a importância de uma 

política energética comum, a qual ainda se encontra relativamente dependente do exterior. 

Entre ações e documentos, destaca-se a inclusão do Livro Verde de março de 2006 onde a 

Comissão definiram novas estratégias para a obtenção de energias seguras, competitivas e 

sustentáveis. Propondo sustentabilidade, competitividade e segurança do aprovisionamento 

energético, tendo como arcabouço seis áreas prioritárias: a conclusão dos contratos de 

eletricidade e gás doméstico; a  solidariedade entre Estados-Membros com vistas à um 

mercado interno que garanta a segurança e a oferta; o debate na esfera comunitária sobre as 

diferentes fontes de energia; a integração para o fornecimento de energia para mitigar a 

mudança climática; o desenvolvimento de um plano estratégico europeu para as tecnologias 

energia; e por fim, consolidar uma política energética externa comum (BOURRINET, 2006, 

p.727). 

Destarte, conforme apontado anteriormente, a energia ganha cada vez mais 
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relevância e prioridade política, sendo um dos cinco principais domínios em 

desenvolvimento visados pela Estratégia 2020, que entre outros, e para apontarmos apenas 

algumas metas inerentes ao foco deste estudo, tem como objetivo, obter 20% da energia 

consumida na Europa a partir de fontes renováveis, aumentar em 20% a eficiência 

energética, e 20% de redução, pelo menos, das emissões de gases com efeito de estufa 

relativamente aos níveis de 1990 (EEA, 2016). 

Por conseguinte, essas políticas objetivam: 

i) melhorar a segurança do aprovisionamento; 

ii) garantir a competitividade da economia europeia e a disponibilidade de energia 

a preços razoáveis; 

iii) fomentar o desenvolvimento de um mercado interno da energia competitivo; e 

iv) estabelecer níveis mínimos de tributação para os produtos energéticos (EEA, 

2016). 

 

Não se dissociam destas políticas a preocupação ambiental, aliada ao domínio da 

energia, e a implementação de geração distribuída com base em energias renováveis. Da 

mesma forma, estas ações indicadores energéticos e ambientais que atualizados e 

publicados periodicamente aferindo a eficácia destes programas (EEA, 2016).  

Nesta vereda, várias oportunidades surgem no cenário europeu, sendo necessário 

acima de tudo, organizar e efetivar de forma mais eficiente todas as ações propostas para o 

desenvolvimento de novas formas tecnológicas e para a obtenção de energia limpa, 

reduzindo, também, os custos de produção e incluindo naturalmente a geração distribuída. 

Por este motivo, a Comissão propôs o Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias de 

Energia, com uma nova abordagem, mais focada no planejamento comum, de forma a 

melhor utilizar o Espaço Europeu de Investigação e Inovação juntamente com a exploração 

das possibilidades oferecidas pelo mercado interno (CARVALHO, 2008).  

Assim, a necessidade de romper com a dependência de fontes energéticas baseadas 

em combustíveis fósseis, obrigou a União Europeia a buscar novas alternativas energéticas. 

Aliada com o aprofundamento do processo de integração foi despontando, em meio à 

diversidade de interesses nacionais e de singulares sistemas elétricos constantes nos países 

membros, uma forte vocação para o desenvolvimento sustentável de fontes energéticas e a 

inclusão da GD. Em que pese a diversidade dos países, considera-se salutar a criação de 

políticas unificadas, fundadas na implementação de medidas capazes de viabilizar 

estratégias sustentáveis para a produção de energia renovável na União Europeia. 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_pt.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/motor_vehicles/interactions_industry_policies/l27019_pt.htm
https://www.eea.europa.eu/themes/energy/indicators#c7=all&c5=all&c10=&c13=20&b_start=0
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Inclui nesta estratégia a possibilidade de melhor integração e aproveitamento de 

recursos energéticos renováveis, destacando-se as várias formas renováveis, oriundas por 

exemplo, de fazendas eólicas, terrestres e marítimas, com grande disponibilidade em alguns 

países, e complementando com energia solar, mais disponível em outros com alto índice de 

insolação, não esquecendo energias renováveis básicas e convencionais como a hidráulica. 
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5. PERSPECTIVAS DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

Nos últimos 10 anos, a potência instalada em centrais e sistemas fotovoltaicos no 

mundo tem crescido de forma significativa, o que potencializa também em certa medida a 

potencial utilização desta energia para fins de geração distribuída. Conforme mencionado, 

tal ajuda contou também com a redução do custo de produção dos módulos fotovoltaicos e 

dos inversores, equipamentos essenciais para a composição de um sistema fotovoltaico, 

além, dos avanços tecnológicos que foram determinantes para este número. Em 2016, a 

potência mundial instalada atingiu o valor de 303 GW (IEA, 2017).  

No Brasil, a partir de 2016, ocorreu um crescimento exponencial da potência 

instalada. Até o final novembro de 2018, em todo o Brasil, haviam sido instaladas 47.699 

unidades consumidoras que utilizam o modelo, perfazendo a potência instalada de 583 MW 

em sistemas de geração distribuída sendo que 481 MW somente utilizando centrais 

fotovoltaicas (ANEEL, 2018). Este crescimento está relacionado com as características da 

matriz energética, pois o Brasil possui uma matriz energética baseada em fontes de energias 

renováveis, com 68,1 % da energia elétrica produzida por centrais hidroelétricas (EPE, 

2017). 

Evolutivamente conforme leciona Rubim (2018), os modelos de negócio em 

Geração Distribuída tiveram como arcabouço três fases ou gerações, a saber: 

 O modelo inicial pautou-se no fornecimento de sistemas, onde os modelos 

de negócios eram focados na produção e mera instalação de sistemas 

fotovoltaicos, onde o usuário final em regra era sempre o proprietário. Do 

lado das distribuidoras, era realizada a conexão à rede sem qualquer 

agravo; 

 Por conseguinte, conceitualmente surgiu a 1ª geração onde a propriedade e 

operação eram realizadas por terceiros. Considerado segundo um modelo 

de “3rd-parties” que dominava o mercado, para isto, havendo um avanço 

na redução da dificuldade e complexidade. Contando com mais acesso a 

financiamentos e fortalecimento de toda uma estrutura de incentivos, 

sobretudo voltada para prédios comerciais. Daí, ao passo que se verificou o 

crescimento do mercado, as distribuidoras assumem um maior papel de 

facilitação;  

 Em segundo momento, desponta a integração completa, os quais os 

modelos de negócio permitem que a geração distribuída tornasse uma 
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integrante da infra estrutura de produção e distribuição de energia. A partir 

desta nova etapa, surgem modelos com variação quanto à: propriedade, 

operação e controle. E as distribuidoras acabam por tornar profundamente 

envolvidas na cadeia de produção e a geração de energia toma moldes de 

commodity (RUBIM, 2018). 

 

Hodiernamente, a geração distribuída está inserida em um novo momento 

denominado como uma 3ª geração fundada na digitalização dos serviços e produtos. Neste 

passo, é consabido que as tecnologias digitais estão definidas para tornar os sistemas de 

energia em todo o mundo mais conectados, inteligentes, eficientes, confiáveis e 

sustentáveis. E tais avanços incorporam impressionantes dados, análises e conectividade o 

qual possibilitam uma série de novos aplicativos digitais, como dispositivos inteligentes, 

mobilidade compartilhada. Os sistemas de energia digitalizados no futuro poderão 

identificar quem precisa de energia e entregá-la no momento certo, no lugar certo e com o 

menor custo (IEA, 2017).  

Como benesse desta fase, e inserindo a tecnologia na vida da sociedade, moldando 

estilos de vida, que já não é possível tratá-la como um fenômeno isolado da dinâmica 

social, e por que não a partir da Teoria Crítica da Tecnologia, como um elemento de 

ampliação do acesso à energia e novas técnicas reivindicada pela sociedade, a digitalização 

já está melhorando a segurança, produtividade, acessibilidade e sustentabilidade dos 

sistemas de energia.  

Lado outro, a digitalização aumenta os novos riscos de segurança e privacidade, ao 

mesmo tempo em que está mudando mercados, negócios e emprego. Assim, novos modelos 

de negócios estão surgindo, enquanto alguns modelos centenários podem estar saindo. E o 

setor de energia tem sido também pioneiro na adoção de tecnologias digitais. Na década de 

1970, as concessionárias de energia eram precursoras digitais, usando tecnologias 

emergentes para facilitar o gerenciamento e a operação da rede. As empresas de petróleo e 

gás utilizam há muito tempo as tecnologias digitais para melhorar a tomada de decisão dos 

ativos de exploração e produção, incluindo reservatórios e oleodutos (IEA, 2017). 

As tecnologias digitais já são amplamente utilizadas nos setores de uso final de 

energia, com a ampla implantação de tecnologias potencialmente transformadoras no 

horizonte, como carros autônomos, sistemas domésticos inteligentes e manufatura aditiva 

(impressão 3D). Embora essas tecnologias possam reduzir a intensidade energética do 

fornecimento de bens e serviços, algumas também podem induzir efeitos de repercussão 
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que aumentam o uso geral de energia e de maneira gerenciável e inteligente. A magnitude 

dos possíveis impactos - e barreiras associadas - varia muito dependendo da aplicação 

específica (IEA, 2017). 

Com o referido crescimento, a tecnologia a serviço da mini geração e micro 

geração tem atraído também o crescimento e o desenvolvimento econômico. Como 

exemplo, no setor fotovoltaico, de acordo com estudo da Associação Brasileira de Energia 

Solar – ABSOLAR, os negócios envolvendo a geração distribuída representam um total 

acumulado de mais de R$ 620 milhões em investimentos privados, espalhados por todo o 

Brasil. Dentre os segmentos beneficiados, a maior parcela são de residências, que 

representam 78,2% do total, seguida de comércios (16,7%), indústrias (2,0%), 

consumidores rurais (1,7%) e outros tipos, como iluminação pública (0,1%), serviços 

públicos (0,2%) e consumidores do poder público (1,1%) (ABSOLAR, 2017).  

A projeção é que o percentual de uso de fontes solares, correspondentes a atuais 

0,8% da matriz elétrica passe a ocupar, até 2040, o percentual de 32%. Já no ano de 2017, o 

Brasil sagrou-se entre os dez países que mais incluíram potência de sistemas geradores 

fotovoltaicos à sua matriz elétrica, correspondente a 0,9 gigawatts (GW), totalizando 1,1 

GW (ABSOLAR, 2017). 

Tais indicadores demonstram ampliação da utilização da geração distribuída, com 

a crescente exploração de fontes renováveis, com efeito, para o uso de tecnologias solares 

fotovoltaicas, alia-se também, novas oportunidades tal como o promissor desenvolvimento 

de novas tecnologias na área de armazenamento energético, na mobilidade utilizando 

veículos elétricos, tais novos componentes materializam-se em oportunidade, pois alteram o 

comportamento dos consumidores além de diversificar o perfil de consumo, levando a 

repensar o arcabouço legal e regulatório do País, bem como os novos conceitos econômicos 

e técnicos, como sinais locacional e horário, capazes de estimular a busca pela eficiência 

alocativa e valorizar os atributos positivos provenientes das diferentes fontes renováveis 

(PORTAL SETOR ELÉTRICO, 2018).  

Tudo isto contribui para consolidar a tendência de que as fontes renováveis não 

hídricas continuem a ganhar espaço na matriz energética. O Gráfico 4 mostra a projeção 

realizada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) indicando pelo expressivo aumento 

da participação da biomassa, e das energias eólica e solar na matriz. Espósito (2016) 

considera que o potencial brasileiro para exploração de energias provenientes de fontes 

solares, em especial na região Nordeste do país.  

Outro potencial de uso de energia, está na utilização da biomassa, e também com a 
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finalidade de utilização para fins de geração distribuída, de acordo com estudos, o Brasil 

tem cerca de 20 GW (representa cerca de 15% da matriz elétrica) de potencial de geração 

de energia a partir de biomassa o que poderia ser implementado rapidamente. Embora essa 

fonte de energia seja ainda cara em relação às demais, a evolução da tecnologia de 

bioetanol por hidrólise tende a reduzir o uso da biomassa para geração de energia elétrica 

(BNDES, 2017). 

 

Figura 6: Perspectivas para a matriz elétrica brasileira 

 

Fonte: BNDES (2017) 

 

Novas oportunidades envolvendo geração distribuída também surgem a partir de 

ações voltadas ao aumento da eficiência energética. Sublinhe-se a utilização de Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC), e de Redes Elétricas Inteligentes (REI), que poderão 

gerar, por conseguinte, ganhos de eficiência associados a partir da (i) decisão de consumo 

inteligente, permitindo ao consumidor ajustar seu consumo de energia para momentos em 

que a energia esteja mais barata; da (ii) identificação de pontos na rede de distribuição em 

que há furto ou perda de energia; e (iii) redução de custos de supervisão e manutenção de 

redes, por meio do sensoriamento remoto (BRASIL, 2017). 

Nesta senda, projeções apontam que até 2030, pode-se chegar a 2,7 milhões de 

unidades consumidoras gerando a sua própria energia, da mesma forma, estima-se que a 

produção chegue a 23.500 MW de energia limpa e renovável, o equivalente à metade da 

energia elétrica gerada pela Usina de Itaipu. Com isso, a geração distribuída reforça 

consideravelmente as ações de sustentabilidade evitando, baseados nos projeções acima, a 
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emissão de mais de 29 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera (BRASIL, 2017, p.1). 

Em meio às perspectivas positivas, todavia, mudanças e novos paradigmas 

provocam em sua maioria das vezes, grandes discussões e dilemas. Nesse sentido, é 

fundamental trazer à baila o debate envolvendo o espectro setorial para perspectivas mais 

amplas que tratem não só de avaliações de custo e benefício (nas dimensões social, 

econômica e ambiental) dos projetos, mas também que incorporem as implicações para a 

estrutura de oferta de energia e seus preços ao consumidor (ESPOSITO, 2017, p. 171).  

Ainda de acordo com Espósito (2017, p. 171), sobre as escolhas tecnológicas em 

si, há que se pensar nas repercussões das demandas do setor elétrico para a economia 

brasileira e como ela poderá se preparar para se apropriar dos benefícios de eventualmente 

produzir localmente bens de capital e soluções de TICs. O passado recente do país revela 

que a questão cambial foi um elemento de perda de competividade da indústria brasileira de 

bens de capital de forma geral, e aquela parte que atende ao Sistema Elétrico Brasileiro -

SEB não foi exceção. Sobre TICs em particular, o cenário é mais desafiador do que o de 

bens de capital, pois, diferente deste, o Brasil não conta com fornecedores de soluções 

globais para as concessionárias do setor elétrico (ESPOSITO, 201p. 171). 

Outro ponto está na regulação, em estudo promovido pela ANEEL foi avaliada a 

evolução do cenário atual, diante da Resolução Normativa nº 482/2012, e com a utilização 

de dezembro de 2016 para as tarifas de energia, bem como, os valores dos sistemas 

fotovoltaicos, e as projeções atualizadas da EPE para o crescimento dos mercados 

residencial e comercial, assim como a calibração de parâmetro do modelo matemático em 

função da evolução do número de micro geradores conectados na rede (ANEEL, 2017b, 

p.1) 

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

vir a receber crédito oriundos de micro geração distribuída solar fotovoltaica até o ano de 

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. E com isto, estima-se que com vários 

consumidores não dependendo totalmente, ou em parte, da energia proveniente das 

distribuidoras concessionárias, determine uma majoração do custo para que utilize, 

impactando diretamente o custo tarifário, obrigando inevitavelmente à uma revisão da 

Resolução Normativa nº 482/2012, cujo término está previsto até o final de 2019 (ANEEL, 

2017b, p.1). 

A partir desta preocupação, foi iniciado pela ANEEL, em maio de 2018, e por 

meio da Consulta Pública 010 da ANEEL (CP 010/2018), com conclusão prevista para o 
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segundo semestre de 2019, a eventual revisão, o qual busca discutir o modelo atual de 

compensação de créditos de energia, quer seja, de forma integral, abatendo-se todos os 

custos presentes na tarifa. 

Tal mudança já era prevista, ainda em 2015 a ANEEL possuía o entendimento de 

que, em algum período, seria oportuno reavaliar a maneira pela qual ocorre a compensação 

de créditos de energia elétrica. Porém, diante de forte reação do setor e da sociedade, a 

ANEEL adiou as alterações referentes a esta matéria para o próximo ciclo de revisão, 

previsto para 2018/2019, e com vistas ao aspecto econômico do marco regulatório 

brasileiro. 

Em que pese ainda ser pouco utilizada, a geração distribuída possui, juntamente 

com a proposta de utilizar energia renovável uma ampla aceitação na sociedade. Em 

pesquisa levantada pelo DataSenado em 2015, concluiu que o desejo de utilizar fontes 

renováveis é desejo de boa parte da população, de acordo com o levantamento, 

entrevistando 1.166 brasileiros maiores de 16 anos e com acesso à telefonia fixa, 85% dos 

entrevistados desejaram que o Brasil investisse mais em fontes eólicas ou solares, e 65% 

apoiam que parte dos lucros das concessionárias de energia seja destinada á promoção e 

financiamento de novas tecnologias para a produção de energia limpa (SENADO, 2015). 

Tais números demonstram o apoio da população na geração de energia renovável, 

assim, faz-se necessária a garantia de previsibilidade e transparência, e segurança jurídica 

relativa às normas regulatórias, que deve nortear o escopo da proposta de alteração em 

relação à Resolução Normativa 482 e implicações na atual dinâmica da geração distribuída 

no Brasil. 

Outro item de eventual mudança em estudo pela ANEEL é a implantação de uma 

tarifa binômia32, para todos os consumidores, o que afetaria diretamente os produtores de 

energia a partir de fonte fotovoltaica, e consequentemente a vantagem de compensação 

energética. A título de esclarecimento, o atual modelo brasileiro não utiliza esse tipo de 

cobrança para a maioria dos consumidores de energia, no entanto conforme sustentam 

algumas projeções, a utilização de tarifas monômias junto ao modelo de compensação 

energética pode criar subsídios cruzados entre os consumidores da mesma distribuidora, o 

que tem fomentado uma ampla discussão diante da implementação de um novo modelo de 

cobrança dos micros geradores (KONZEN, DE ANDRADE, 2016, p. 6).  

                                                      
32 tarifa binômia de fornecimento é aquela que é constituída por valores monetários aplicáveis ao consumo de 

energia elétrica ativa e à demanda faturável, estabelecendo faixas e cobrança pelo serviço de distribuição 

(ANEEL, 2012, p.4). 
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Simuladas as duas propostas de tarifação sob a área de concessão de dez 

distribuidoras, os resultados concluíram que sob o regime de tarifa monômia, a média do 

retorno de investimento é de aproximadamente 11 anos entre as distribuidoras selecionadas. 

Lado outro, em caso de implementação diante de uma tarifa binômia, metade da economia 

mensal anterior deixaria de existir, dado à tarifa prever a cobertura dos custos fixos da 

distribuidora. Dessa forma, em seis distribuidoras o investimento não seria sustentado, 

enquanto nas outras quatro a média do pay back seria aumentada para 22 anos, 

desestimulando sensivelmente o investimento. Portanto, a eventual definição de um modelo 

de cobrança binomial prejudica substancialmente o investimento em micro geração 

fotovoltaico, a ponto de inviabilizá-lo (KONZEN, DE ANDRADE, 2016, p. 6). 

De todo o exposto, sobre a ótica das mudanças envolvendo as regulamentações 

anteriores feitas pela ANEEL, considera-se que uma eventual revisão na norma 

regulamentadora de maneira geral não é retroativa. No caso em estudo, a regulamentação 

da geração distribuída, a ANEEL, já apontou que haveria o respeito aos consumidores que 

se conectem à rede antes de eventuais alterações vindouras, de toda sorte de que 

continuariam eles a ser faturados no modelo atual, ao menos por um período de tempo 

previamente alinhado e divulgado, mantendo a segurança jurídica. 

Tramitam na Câmara dos Deputados diversas proposições legislativas que visam 

estimular o uso da fonte solar para geração de energia elétrica, e, por conseguinte utilizar a 

geração distribuída. Embora não tenha sido o intuito do presente estudo analisar 

detalhadamente o mérito de cada uma das propostas em tramitação, o significativo 

aperfeiçoamento no modelo de compensação de energia vigente poderia resultar da 

proposta que permite a venda do excedente de energia gerado pelas unidades consumidoras, 

como consta nos projetos de lei nº 1.138, de 2015, e nº 4.605, de 2016. Tais propostas 

tenderiam a estimular a instalação de painéis solares por mais unidades consumidoras, 

sendo necessária atenção com as formas de tributação a serem definidas sobre tal 

comercialização da energia.  

Por todo o exposto, fica claro que, apesar dos promissores resultados obtidos pelas 

políticas públicas de incentivo à fonte solar nos últimos anos, ainda há muito que avançar 

para que o Brasil possa ocupar um lugar de destaque no cenário mundial da energia solar. 

Enfim, a perspectiva para a Geração Distribuída proporciona a efetividade da liberdade 

energética ao mesmo tempo em que envolve também um maior aprimoramento tecnológico 

e por certo o desenvolvimento de uma rede de distribuição mais inteligente, gerando 

profundas mudanças no processo produtivo no setor energético. 
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De todo o exposto, o deslinde da geração distribuída, aprimora cada vez mais, a 

competitividade do setor e o ganho de escala está proporcionando consideráveis reduções 

de custos, tornando mais atrativo e interessante o investimento na tecnologia. Com a 

redução nos custos dos equipamentos e serviços, a integração dos sistemas, também tem 

ponto de melhoria. E para aprofundar a perspectiva de ampla difusão da geração distribuída 

e competitividade, medidas tão importante quanto os incentivos para a queda de preços dos 

equipamentos, a eficiência na captação de clientes, novos processos de engenharia, urge 

ampliar o mercado potencial proporcionando condições sustentáveis para o crescimento da 

geração distribuída e aproveitamento de fontes sustentáveis. 

Ainda assim, a aceleração dos investimentos em geração distribuída solar 

fotovoltaica depende fortemente de linhas de financiamento com taxas de juros e prazos de 

amortização compatíveis com os diferentes perfis de sistemas e consumidores existentes no 

mercado. Apesar dos esforços dos agentes financeiros em compreender a natureza e as 

características de um sistema de geração distribuída solar fotovoltaica, bem como os riscos 

a ele associados, a disponibilidade de linhas de crédito permanece aquém das necessidades 

dos clientes e precisa ser adequadamente trabalhada e estimulada. 

Contudo, a Geração Distribuída representa uma nova possibilidade no presente e 

positiva perspectiva no futuro, aumentando a complexidade da interação com o sistema 

elétrico, ao mesmo tempo em que possibilitará várias possibilidades de interação (Figura 

2): 

Figura 7: Recursos Energéticos Distribuídos (presente e futuro) 

 

Fonte: NYISO (2017) 
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Como se pode verificar, a perspectiva para a Geração Distribuída proporciona a 

efetividade da liberdade energética ao mesmo tempo em que envolve também um maior 

aprimoramento tecnológico e por certo o desenvolvimento de uma rede de distribuição mais 

inteligente e libertária, gerando profundas mudanças no processo produtivo no setor 

energético. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Alterar um paradigma pode ser difícil, já que em geral o paradigma é desenvolvido a 

partir da representação de um modelo a ser seguido. Contudo, reconhecer a necessidade de 

mudança é primeiro passo para tentarmos solucionar velhos problemas. Reconhecer que 

temos que mudar padrões para propiciar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de 

uso comum do povo e com vistas à manutenção da sadia qualidade de vida, bem como 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações, é também uma forma para que possamos 

estar abertos para novas dimensões da realidade e encontrar caminhos para as soluções 

desejadas. 

A questão que esta dissertação apresenta é a necessidade do olhar para as tecnologias 

voltadas para a produção e utilização de energias renováveis a partir de um novo modelo de 

distribuição e consumo. Não somente novas tecnologias determinam ações, mas também o 

apoio e utilização destas novas tecnologias utilizadas como paradigma, e eis que se insere a 

geração distribuída como novo modelo. A geração distribuída de energia perfaz também 

elemento de um período onde são criadas as disrupções nos paradigmas pela via do uso 

intensivo de tecnologias e novos modelos, no caso a produção, transmissão e distribuição de 

energia. 

Com efeito, verifica-se um período de intensas transformações com as inovações e 

novos cenários. Ademais, deve-se levar em conta como os sujeitos, percebem e explicam as 

modificações e novos fenômenos. Assim, a dissertação buscou provocar uma discussão e 

assumir algumas perspectivas da geração distribuída como meio de difundir o uso sustentável 

da energia, sob o fulcro da inovação da geração distribuída e sob a ótica do uso da tecnologia. 

Axiomático é o reconhecimento e a interferência que a tecnologia exerce no mundo 

atual e como está transformando a maneira como interagimos e a relação com o meio 

ambiente. Desta feita, temas como o consumo de energia, eficiência energética e geração de 

energia renovável estão sendo redimensionados pelas novas oportunidades de interação e 

avaliação.  

Não basta que uma dada tecnologia seja desenvolvida e que sua viabilidade 

econômica tenha sido comprovada para que ela seja imediatamente aceita no mercado. A 

introdução de uma tecnologia traz consigo não apenas modificações na forma como se produz 

um bem, mas também modifica as relações entre consumidores e produtores, uma vez que 

existe a possibilidade de os consumidores utilizarem a nova tecnologia e, por consequência, 

deixarem de consumir os produtos com tecnologias “antigas”. Sobreleva notar o papel de 
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novas tecnologias como elemento transformador da sociedade, neste sentido, e também como 

um agente a serviço do esclarecimento da sociedade e às ordens instituídas. Nesta perspectiva, 

inserem-se reflexões, entre elas, a crítica da interação da tecnologia com a sociedade, e a 

inserção de novos paradigmas relacionados ao uso de tecnologias, bem como as forças sociais 

que os provocam. 

Consubstancia-se esta visão, a Teoria Crítica da Tecnologia que visa criticar os 

embates entre a tecnologia e a cultura, que desencadeia novas propostas de reorganização 

da sociedade. Portanto, a Teoria Crítica da Tecnologia debruça sobre condições 

contemporâneas e o uso da tecnologia, perfaz um segmento da filosofia e da sociologia das 

ciências e da tecnologia.  

Tal pensamento é oriundo das correntes dos Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia 

que se multiplicaram a partir dos anos 1980. E que de certa forma, buscam analisar as raízes 

sociais do conhecimento e da tecnologia, e sua relação com a racionalidade instrumental em e 

sua influência, sobre o prisma do mercado, do poder e da democracia.  

Destes valores, as perspectivas de estudo na Teoria Crítica da Tecnologia envolvem 

quatro linhas distintas de aprofundamento: a instrumentalista, a substantivista, a determinista, 

e a teoria crítica da tecnologia. E como marco teórico utilizado para contextualizar a Teoria 

Crítica da Tecnologia, notabiliza a contribuição de Andrew Feenberg, na tradição da Escola 

de Frankfurt, dialoga e polemiza com o binômio tecnologia e função social, desta forma, 

apropositado neste trabalho com o fulcro de levar à tônica de para a plena utilização de 

energias renováveis e de geração distribuída, deve haver o fator de crítica das novas e velhas 

tecnologias, ao mesmo tempo em que deve corresponder à uma aceitação social.  

O papel da tecnologia como ferramenta na produção de energia sustentável e novas 

maneiras de distribuição desta energia, dialoga com a análise da Teoria Crítica da Tecnologia, 

no sentido que a tecnologia também surge como arena possível para as disputas de diversas 

ordens, social, cultural, política ou econômica, no qual os agentes interagem, e da mesma 

forma é condicionada por relações de poder ao ditar modos de vida. Lado outro, as Políticas 

voltadas para o desenvolvimento de novas tecnologias apresentam uma importância crescente 

em diversos países e, de fato, constituem estratégicas para a promoção de desenvolvimento. 

Da Teoria Crítica da Tecnologia extrai-se também que as ferramentas técnicas não 

podem ser simplesmente concebidas a partir da proposição de metas e interesses meramente 

econômicos e dissociados de uma inserção social. Constata-se que novas tecnologias a serviço 

de produção de energia sustentável não deve ser somente pautada em fatores econômicos, 

devem ser também pensados os fatores de melhoria social e aceitabilidade.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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Conforme mencionado pelo historiador de tecnologia Melvin Kranzberg (1985): "A 

tecnologia não é boa nem ruim; nem é neutra ". À vista do exposto, seja para a finalidade do 

bem social ou para o mal, no campo energético, as novas tecnologias na produção de energia 

renovável e sua nova forma de distribuição estão mudando a forma de produzir e distribuir 

energia, é premente que a utilização da geração distribuída incorpora um novo paradigma na 

produção e consumo de energia.  

Para que uma nova tecnologia se desenvolva e atinja o seu pleno potencial de 

utilidade é necessário que ocorra uma ampla difusão da mesma. Desta forma, a população não 

pode ser afastada da apreciação e utilização de sistemas tecnológicos voltados à produção de 

energias renováveis e da política de distribuição e uso da energia. A sociedade é elemento 

essencial da construção desse processo em que fatores técnicos e não técnicos são de suma 

importância e exercem papel decisivo no alcance de um meio ambiente equilibrado. 

Como demonstrado ao longo do presente trabalho, com o desenvolvimento da 

regulação e incentivos, associado ao enorme avanço tecnológico dos últimos anos, abre 

razoável espaço para a expansão da geração distribuída (GD), tendo como objetivo a redução 

do custo de energia e a possibilidade de compensação e venda da energia excedente 

produzida.  

Já é sensível, em pouco tempo de vigência da regulação, o incremento exponencial 

de instalações de GD que estão conectados às redes de distribuição. Tais ligações já 

repercutem no custo efetivo com a conta de energia elétrica, na redução de perdas elétricas 

com a transmissão e principalmente na inserção sustentável de novas formas de geração 

energética. 

Conclui-se, portanto, que o tema em questão se reveste de robusta complexidade, 

porquanto, na medida em que o direito ao acesso à energia é fundamental, importante também 

é a construção de uma doutrina jurídica vigorosa que fundamente a responsabilidade das 

empresas fornecedoras de energia, sempre em vista à construção de uma sociedade fundada 

na Dignidade da Pessoa Humana que exige o acesso à energia e que a vida se insira, sem 

paradoxo, em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Espera-se que o estímulo e apoio à Geração Distribuída se aprimorem e continuem a 

fomentar o setor. Especialmente, espera-se com a GD, beneficiar a sociedade de maneira 

geral, não apenas sobre o aspecto econômico de redução de custos com a energia, mas, 

sobretudo, de beneficiar o consumidor, agora também produtor, a participar ativamente da 

gestão energética e trazer para a realidade do consumidor o importante papel de também 

contribuir, no setor de energia, com a promoção da sustentabilidade. 
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Os avanços tecnológicos e as novas tendências sociais prometem mudar 

significativamente o mundo em que vivemos. Nesse contexto, existem vários novos desafios 

ligados ao transporte que a regulação deve considerar. Serão necessárias políticas regulatórias 

que tratem as inovações em curso não como hostis, mas como mecanismos que podem gerar 

muitos benefícios para a mobilidade urbana das cidades e melhorias na qualidade de vida da 

população. Se não é possível interromper o avanço tecnológico, una-se a ele. 

Cabe a cada um de nós, cidadãos, não nos acomodarmos e buscarmos sempre novas 

ideias, ideais e oportunidades de mudanças e melhoria da vida na produção, na distribuição e 

na utilização sustentável de energia. 

Enfim, é um convite para pensar e inovar em nosso tempo. 
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