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Resumo: Aspectos regulatórios são mais que ditames burocráticos na área de energia, os quais 
implementam políticas públicas setoriais (regulações, normas, decretos), inclusive no processo e 
prazos de implantação da micro e minigeração eólica conectada a rede de distribuição. Buscou-se 
nesta revisão temática discorrer sobre diversificação na matriz energética, minimizando os efeitos 
negativos ambientais, melhorias nos níveis de tensão (pico) e geração de serviços auxiliares, 
considerando os aspectos técnicos, processuais e de legislação. Observou-se como alternativa de 
incentivo a utilização desta fonte mais limpa, a possibilidade de linhas de crédito em projetos 
populares (Minha Casa, Minha Vida), incentivo fiscal (Imposto de Renda), redução de tributação 
(PIS; COFINS e ICMS), possibilitando uma eficientização de oferta e redução de perdas no 
fornecimento de energia elétrica. 

Palavras-chave: Regulação, Consumo Residencial, Micro e Minigeração, Energia Eólica, 

Eficiência Energética. 

1.INTRODUÇÃO 

Em anúncio para todos os brasileiros pelo presidente do Brasil, Ernesto Geisel, em 09 de 

outubro de 1975, foi informado a dificuldade econômica do país e medidas que seriam adotadas 

para superar esta crise no Brasil. Duas destas, afetavam diretamente a população que foi o aumento 

de impostos em 100% dos produtos supérfluos e 30% em produtos intermediários e a outra ação foi 

algo que muito bem conhecida por nós, brasileiros, por ser aplicado até os dias atuais, que foi o 

aumento do preço da gasolina e do diesel [1]. 

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética – EPE através do estudo de energia 

publicado em agosto de 2014, estima-se um aumento crescente demanda para o ano de 2050 no 

Brasil, em 336 TWh [2], sendo necessário usar equipamentos mais eficientes condicionada a oferta 

e poder de escolha do consumidor. 

Os ventos são as massas do ar em movimento. A energia cinética presente nas massas de ar 

em movimento é chamada de energia eólica [3]. Na micro e minigeração o consumidor produz sua 

própria energia. Na Figura 1 consta o esquema do princípio de funcionamento da micro ou 

minigeração, onde a energia do vento é convertida em eletricidade, a captação é feita através do 

aerogerador (gerador elétrico integrado ao eixo do cata vento, convertendo a energia do vento em 

elétrica) em seguida passa pelo inversor que tem a finalidade de converter a corrente contínua em 

alternada sendo medida pelo medidor bidirecional ou por dois medidores unidirecionais, um para 



identificar o consumo e o outro para energia gerada pelo aerogerador e por fim a energia não 

consumida se direciona para a rede de distribuição da concessionária de energia. 

Figura 1 – Sistema Eólico - Sistema de Micro ou minigeração Conectada a Rede [3] 

 

Em se adotando este sistema, se a energia produzida for maior que a consumida, gera crédito 

ao acessante, definido pela alteração do inciso III do artigo 2º da REN 482/12, conforme consta na 

Resolução Normativa Nº 517/12, in verbis: 

Artigo 2º - Inciso III –“ sistema de compensação de energia elétrica: sistema no 
qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração 
distribuída ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à 
distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia 
elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora ou de outra unidade consumidora 
de mesma titularidade da unidade consumidora onde os créditos foram gerados, 
desde que possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério da Fazenda” [4]. 

Atualmente o Brasil está num novo panorama energético e o setor residencial é responsável 

por cerca de 10% da demanda total de energia e aproximadamente 25% da demanda de eletricidade 

do Brasil [5] logo a micro e minigeração conectada a rede deveria ser uma questão prioritária e de 

investimento dos estados para que no futuro, consiga atender a sua demanda de energia. 

2. OBJETIVO DO TRABALHO 

Discorrer sobre minigeração e microgeração visando diversificação na matriz energética, 

menor impacto ambiental, melhorias nos níveis de tensão no nível de pico e geração de serviços 

auxiliares. Ainda, constam proposições alternativas de incentivos fiscais e tributários à implantação 

e aquisição de aerogerador para fins sociais. 

3. ENFOQUE 



3.1 Aspectos Regulatórios 

A microgeração é uma central geradora de energia elétrica1 com potência instalada menor ou 

igual a 100 kW, já a minigeração é uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada 

superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW [7]. Constam na Tabela 1 os níveis de tensão 

considerados para micro e minigeração de energia. 

Tabela 1 – Níveis de tensão considerados para conexão de micro e minicentrais geradoras [7] 

Potência Instalada Nível de Tensão de Conexão 

< 10 kW Baixa Tensão (monofásico, bifásico ou trifásico) 

10 a 100 kW Baixa Tensão (trifásico) 

101 a 500 kW Baixa Tensão (trifásico) / Média Tensão 

501 kW a 1 MW Média Tensão 

 
Nota: A quantidade de fases e o nível de tensão de conexão da central geradora serão definidos pela distribuidora em função das 
limitações técnicas da rede [7]. 

 Para uma central geradora menor que 1MW, existem duas etapas: a) facultativas: que tratada 

consulta e informação do acesso para o ponto de conexão; b) Obrigatórias, estas sumarizadas como 

se observa na Figura 2. 

Figura 2 – Etapas e prazo de procedimentos de acesso para micro ou minigeração [8] 

 

* Na minigeração se houver necessidade de obras na rede de distribuição o prazo se altera para 60 dias. 

 Serão discorridos os principais procedimentos, conforme apresentados sequencialmente na 

Figura 2, assim explicitados: 

 Solicitação do acesso: requerimento do assinante entregue a distribuidora2 gerando ordem 

de protocolo para atendimento (desnecessário o Certificado de Registro), devendo constar o 

                                                        
1
Eólica, solar, biomassa, hidráulica ou cogeração qualificada 

2
Compete a distribuidora a realização de todos os estudos para a integração de micro e minigeração distribuída sem custo para o 

acessante; Se houver alguma adequação no sistema de distribuição, este investimento será pago pelo acessante; 



projeto das instalações de conexão, com requisitos mínimos (Tabela 2), incluindo memorial 

descritivo, localização, arranjo físico, diagramas, documentos e informações solicitadas 

previamente pela distribuidora que perderá efeito se o assinante não regularizar eventuais 

pendências em 60 dias. 

Tabela 2 – Requisitos mínimos em função da potência instalada [7] 

Equipamento 
Potência 

Até100 kW 101 kW a 500kW 501 kW a 1 MW 

Elemento de desconexão (a) Sim Sim Sim 

Elemento de interrupção (b) Sim Sim Sim 

Transformador de acoplamento Não Sim Sim 

Proteção de sub e sobretensão Sim (c) Sim (c) Sim 

Proteção de sub e sobrefrequência Sim (c) Sim (c) Sim 

Proteção contra desequilíbrio de corrente Não Não Sim 

Proteção contra desbalanço de tensão Não Não Sim 

Sobrecorrente direcional Não Não Sim 

Sobrecorrente com restrição de tensão Não Não Sim 

Relé de sincronismo Sim Sim Sim 

Anti-ilhamento Sim Sim Sim 

Estudo de curto-circuito Não Sim (d) Sim (d) 

Medição Sistema de Medição Bidirecional (e) Medidor 4 Quadrantes Medidor 4 Quadrantes 

Ensaios Sim (f) Sim (f) Sim (f) 

Notas:(a) Chave seccionadora visível e acessível que a acessada usa para garantir a desconexão da central geradora durante 
manutenção em seu sistema, exceto para microgeradores que se conectam arede através de inversores; (b)Elemento de interrupção 
automático acionado por proteção para microgeradores distribuídos e por comando e/ou proteção para minigeradores distribuídos; (c) 
Não é necessário relé de proteção específico, mas um sistema eletro-eletrônico que detecte tais anomalias e que produza uma saída 
capaz de operar na lógica de atuação do elemento de interrupção; (d) Se a norma da distribuidora indicar a necessidade de realização 
estudo de curto-circuito, cabe à acessada a responsabilidade pela sua execução; (e) O sistema de medição bidirecional deve, no 
mínimo, diferenciar a energia elétrica ativa consumida da energia elétrica ativa injetada na rede; (f) O acessante deve apresentar 
certificados (nacionais ou internacionais) ou declaração do fabricante que os equipamentos foram ensaiados conforme normas 
técnicas brasileiras ou, na ausência, normas internacionais. 

 Parecer de acesso: emitido pela distribuidora (prazo 30 dias)34 com condições de acesso 

(conexão e uso), requisitos técnicos que permitam conexão do assinante com a informação 

dos prazos, características do ponto de entrega, sistema de distribuição acessado, cálculos 

relativos à participação financeira do consumidor, obras de responsabilidade da acessada, 

(cronograma de implantação), ponto de conexão, modelo de Acordo Operativo ou de 

Relacionamento Operacional para participantes do sistema de compensação de energia 

elétrica ou os modelos dos contratos a serem celebrados, quando necessário, tarifas de uso 

aplicáveis, responsabilidades do acessante e eventuais informações sobre equipamentos ou 

                                                        
3
Havendo necessidade de obras na minigeração o prazo passará a ser de 60 dias 

4Assinatura de contrato deverá ser feito até 90 dias após o Parecer de Acesso preestabelecido no Procedimento de Distribuição de 
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST Módulo 3: Acesso ao Sistema de Distribuição. 



cargas susceptíveis de provocar distúrbios ou danos no sistema de distribuição acessado ou 

nas instalações de outros acessantes. 

 Vistoria: realizada após 30 dias da solicitação e a distribuidora emitirá um relatório que será 

entregue ao acessante em até 15 dias. Esta sendo aprovada, a distribuidora terá um prazo de 

aprovação de sete dias e apósambas as partes assinarão o contrato de adesão. 

3.2 Incidência de Impostos Federais e Estaduais 

 Em princípio, a tributação pessoa física ou jurídica pressupõe a contribuição para gestão e 

serviços e bens societários públicos, trazendo benefícios basilares de convivência social saudável, 

como: justiça ampla, saúde preventiva, segurança pública, acesso a educação de qualidade e 

sistemas eficiente de transporte coletivo, que tem sido gargalos em países caracterizadamente em 

desenvolvimento, como àqueles do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

3.2.1 ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

 Relativo à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e 

de comunicação, tendo sua regulamentação constitucional prevista na Lei Complementar 87/1996, 

alterada pelas Leis Complementares 92/97, 99/99 e 102/2000 [9]. Também incide sobre a circulação 

de mercadorias (aquisição do aerogerador, inversor e medidor) e energia elétrica, tendo apuração 

através da base cálculo, relacionada a energia que chega a unidade consumidora proveniente da 

distribuidora, desconsiderando a compensação pela micro ou minigeração. 

 A ANEEL possui entendimento diverso em relação à cobrança do ICMS no âmbito do 

sistema de compensação, pois a energia elétrica injetada é cedida, por meio de empréstimo gratuito, 

à distribuidora, compensada pelo consumo desta ou de outra unidade consumidora, desde que tenha 

mesma titularidade onde os créditos foram gerados [8]. 

3.2.2 PIS/COFINS –PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/ CONTRIBUIÇÃO PARA 

FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE NACIONAL 

 Tributações com regimes especificados, contribuição distintas, semelhante à base de cálculo, 

pois em sua formação devem ser somadas todas as receitas auferidas, com exceções e exclusões 

previstas em lei [9]. Neste caso a tributação não é cumulativa, sendo que cada etapa da cadeia 

produtiva se apropria dos créditos decorrentes das etapas anteriores [8]. As alíquotas estabelecidas 

são: PIS = 1,65% COFINS = 7,60% PIS+COFINS = 9,25%  

 Atualmente, para o cálculo do montante de impostos a pagar, algumasdistribuidoras aplicam 

a tarifa final com impostos (PIS/COFINS e ICMS) para todo o consumo, deduzindo-se o montante 

equivalente ao valor do consumo total com a tarifa sem impostos. Por fim, apesar de não ser 



competência da ANEEL, ressalta-se que atributação deveria incidir apenas na diferença, se positiva, 

entre os valores finais deconsumo e energia excedente injetada (geração). Se negativa, a base de 

cálculo (PIS/COFINS e ICMS) deveria ser apenas o valor do custo de disponibilidade [8]. 

 Destaca-se a iniciativa de Minas Gerais [Lei nº20.824 (31/07/2013)], estabelecendo que o 

ICMS seja cobrado pela diferença positiva entre a energia consumida e a injetada pelos micros e/ou 

minigeradores, no prazo de cinco anos, posteriormente adotada por outros estados (SP, PE e GO). 

 Em Portugal, há incentivos à micro e minigeração, quando aprovado em 2010, a Estratégia 

Nacional para Energia 2020 (ENE2020), que reduzirá em 25% o saldo importador energético, 

através do uso de fontes renováveis de energia, incentivando a geração descentralizada de 

eletricidade em baixa tensão e a criação dos Regimes: Remuneratório Geral (RRG) e 

Remuneratório Bonificado (RRB), respectivamente. Ambos caracterizam-se pelo excedente sendo 

vendido à distribuidora limitada a 50% da potência contratada, os quais diferem na máxima 

potência de instalação, com 5,75kW (RRG) e para RRB com 3,68kW (unidades isoladas) e 11,04 

kW (condomínios acima de seis unidades). Além da tarifa de remuneração, há desconto no imposto 

de renda em até 30% do montante gasto na compra dos equipamentos para estes sistemas. 

5. CONCLUSÕES 

Observou-se quanto aos aspectos regulatórios da utilização de aerogeradores na micro e 

minigeração distribuída, que os procedimentos de instalação destes conectados a rede, estão bem 

definidos (ANEEL – Cadernos Temáticos) quanto aos aspectos técnicos, processuais e de 

legislação, sendo sugerido aos estados e municípios o decremento de tributação (ICMS e 

PIS/CONFINS), como, a cobrança deveria ser apenas a diferença do gerado e consumido. Ainda, 

inferem-se duas possibilidades reais, uma linha de crédito específica para aquisição de novos 

equipamentos e desconto no Imposto de Renda (Pessoa Física). Conforme a Reguladora a isenção 

de tributos poderia permitir a ampliação para 700 mil consumidores até 2024 [10]. 

O uso de fonte alternativa mais limpa (matriz eólica) implica na redução de emissões de 

dióxido de carbono (CO2), decremento do custo de produção, bem como, a integração de programas 

públicos de condomínios (Minha Casa, Minha Vida), justificados pelos incentivos tributários, 

eficientização econômica e energética, contribuindo ao desenvolvimento e qualidade ambiental. 
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