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COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

 No ACR, ANEEL, MME e CCEE organizam leilões
voltados à comercialização de energia para
distribuidoras ou CCEE;

 No ACL, PPAs são livremente negociados;

 Construção e operação de empreendimentos de
geração deve se dar mediante autorização da
ANEEL ou MME, a depender do contexto de
solicitação da outorga (leilão ou mercado livre).

ACR 
Ambiente de 
Contratação 

Regulada

ACL
Ambiente de 

Contratação Livre

PPA PPA

Leilões A-Y
Leilões de Energia de Reserva

LFA

Consumidores Livres
Comercializadores

Produtores

Produtores / Comercializadores 

DOIS MERCADOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, 

ALÉM DO MCP (SPOT)

Produtores / Comercializadores 
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EXPANSÃO DO MERCADO LIVRE (ACL)

Portaria 
n°

465/2019

Consultas 
Públicas 

MME - 2017

Portaria 
n°

514/2018 

Tomada 
de 

Subsídio 
n°

10/2021

Prazo Requisitos

A partir de 1º de julho de 
2019

2.500 kW

A partir de 1º de janeiro de 
2020

2.000 kW

A partir de 1º de janeiro 
de 2021

1.500 kW

A partir de 1º de janeiro de 
2022

1.000 kW

A partir de 1º de janeiro de 
2023

500 kW

A partir de 1º de janeiro de 
2024

< 500 kW
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PPAs DE LONGO PRAZO
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PPAS DE LONGO PRAZO

Expansão do 
Mercado Livre

Competição nos 
Leilões Regulados

Aumento das 
Tarifas de Energia

Regras de 
Registro

Alterações 
Legislativas ou 
Regulatórias

Garantias

Racionamento

Cessão de 
Recebíveis

Divergências nas 
Faturas

Força Maior

Alterações na 
Demanda/Preço 

de Energia

A discussão da celebração de PPAs em moeda estrangeira dependerá da estruturação do projeto diante das
determinações legais sobre a matéria.

ESG
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ESTRUTURAS DE AUTOPRODUÇÃO
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DEFINIÇÃO DE AUTOPRODUÇÃO

 Em regra, contratos de compra e venda de energia elétrica

(“PPAs”) são sujeitos ao pagamento de encargos setoriais,

tais como, a Conta de Desenvolvimento Energético

(“CDE”), o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas

de Energia Elétrica (“PROINFA”), o Encargo de Serviços de

Sistema (“ESS”) e Encargo de Energia de Reserva (“EER”).

 Entretanto, a energia gerada pelo autoprodutor e com

destinação a seu próprio consumo não está sujeita a tais

encargos. Cabe enfatizar que a isenção dos encargos

setoriais ocorrerá somente sobre a parcela de energia

elétrica consumida pelo autoprodutor, e não sobre parcela

comercializada com terceiros.

Nos termos do Decreto n° 2.003/1996,

autoprodutor de energia elétrica é a pessoa

jurídica (individualmente ou associada via

consórcio) autorizada a realizar a produção de

energia elétrica com destinação,

principalmente, a seu próprio uso. Ou seja, o

autoprodutor gera energia para consumo

próprio, podendo vender os excedentes a

terceiros interessados.
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AUTOPRODUÇÃO | EQUIPARAÇÃO

Consumidor/Offtaker Investidor

SPE

 Fundamento Legal: art. 26 da Lei nº 11.488/2007.

 Nesta estrutura, uma SPE será autorizada pela ANEEL a
atuar como Autoprodutora.

 A equiparação estará limitada à parcela de energia
destinada ao consumo próprio do consumidor ou então à
sua participação no empreendimento (diretos de voto),
sempre o que for menor.

 Alcance até o segundo nível societário.

 Além disso, para fins de equiparação, cada unidade de
consumo a que se destina a energia proveniente da SPE
deverá ter demanda de potência igual ou superior a 3 MW
(art. 2° do Decreto n° 6.210/2007).

 A SPE a que for concedida a autorização terá o direito de
comercializar energia elétrica gerada para seus acionistas
e, ao contrário das PPAs comuns, a energia comercializada
não estará sujeita a determinadas encargos setoriais, a
saber CDE e PROINFA (há discussão envolvendo ESS e EER).

AUTOPRODUTORA
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AUTOPRODUÇÃO | EQUIPARAÇÃO

CONSUMIDOR/OFFTAKER INVESTIDOR

Acordo de Investimento

SPA ou Opção

Acordo de Acionistas

 100% das PNs

 Pequena parte das ONs

 Maior parte das ONs

 Nenhuma PN

PPA

SPE
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AUTOPRODUÇÃO | ARRENDAMENTO

SPE

INVESTIDOR

Contrato de Arrendamento/Locação da Usina

Contrato de O&M

Usina, de titularidade da SPE, teria 
outorga transferida ao Cliente, após 

aprovação da ANEEL, em decorrência 
de Contrato de Arrendamento

AUTOPRODUTORA Consumidor/Offtaker
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GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
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GERAÇÃO DISTRIBUÍDA| CONCEITO, FINALIDADE E 
TIPOS

13

 Conceito: geradores de energia de pequeno porte em locais próximos a centros de consumo de
energia elétrica, a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada, conectados à rede de
distribuição.

 Finalidade: utilização de energia elétrica gerada para consumo próprio, bem como compensação
de excedentes com a distribuidora local.

 Regulamentação: Resolução Normativa ANEEL n° 482/2012, conforme alterada, e Módulo 3 dos
Procedimentos de Distribuição. Atualmente, a regulamentação está sendo rediscutida na ANEEL
e no Congresso Nacional (PL 5829).

 Tipos: Microgeração Distribuída x Minigeração Distribuída

Potência Instalada de
até 75 kW

Potência Instalada 
entre 75 kW e 5 MW
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GERAÇÃO DISTRIBUÍDA | COMPENSAÇÃO

 Sistema que possibilita a injeção da energia excedente, gerada pela unidade consumidora, na rede da
distribuidora.

 Na hipótese da energia injetada ser maior que a consumida, o consumidor receberá crédito de energia,
que poderá ser utilizado para deduzir de seu consumo nas faturas seguintes.

 Tais créditos são válidos por 60 meses.

Fonte: ANEEL
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GERAÇÃO DISTRIBUÍDA| MODALIDADES E ESTRUTURA 
CONTRATUAL

 Modalidades: são 4 as modalidades possíveis 
para implantação de Geração Distribuída no 
Brasil:

 Autoconsumo ou “Geração 
Distribuída Simples”

 Empreendimento com Múltiplas 
Unidades Consumidoras

 Autoconsumo Remoto

 Geração Compartilhada

Contrato de Locação/Arrendamento de 
Equipamentos

Contrato de O&M

Contrato de Locação de Imóvel/Cessão de 
Uso, conforme o caso

Gerador 
Distribuído/Unidade 

Consumidora

Desenvolvedor de 
Projetos
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Desenvolvedor de 
Projetos

Distribuidora



GERAÇÃO DISTRIBUÍDA| PL 5829

 PL 5829 busca definir o marco legal referente ao
desenvolvimento de projetos de geração distribuída;

 Exigência de apresentação de garantia de fiel
cumprimento no valor de 2% como condição para
emissão de parecer de acesso;

 Regras de cobrança de custo de disponibilidade e tarifa-
fio com período de transição;

 Debêntures de infraestrutura e FIP-IE.
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