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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, tem-se observado uma aceleração da inserção da microgeração e minigeração 

distribuída (MMGD) no Brasil. Além do potencial de transformar profundamente os sistemas 

elétricos, que hoje são predominantemente operados com recursos de maior porte e 

gerenciados centralizadamente, a inserção da MMGD exige novas práticas de planejamento, 

conforme detalhado em nota específica da EPE (2018).  

Sabendo da importância de projetar adequadamente a difusão da MMGD no Brasil, a EPE vem 

desde 2013 trabalhando em modelos com essa finalidade. Inicialmente, utilizava-se um modelo 

baseado em paridade tarifária e em 2015 foi desenvolvido um modelo de Bass, com base no 

trabalho de Konzen (2014), que foi batizado de Modelo de Mercado da Micro e Minigeração 

Distribuída (4MD). Desde então o modelo vem sendo aperfeiçoado e ampliado para incluir mais 

setores de consumo, fontes e cenários regulatórios. Esse modelo, além de ser utilizado pela EPE, 

também serviu de base para a modelagem adotada pela ANEEL em seus estudos relacionados à 

regulamentação da MMGD no Brasil1. Adicionalmente, o 4MD começou a ser utilizado no âmbito 

do Grupo de Trabalho MMGD que integra o Comitê Técnico PMO/PLD. Segundo o cronograma 

do Comitê, a partir de 2024, a expansão de MMGD prevista pelo 4MD passará a ser incorporada 

nos modelos de formação de preços do setor elétrico brasileiro.  

No entanto, há que se reconhecer que o mercado de MMGD vem superando as projeções feitas 

pelo 4MD, constantemente (Figura 1). Parte desse desvio está relacionado com diferenças de 

premissas regulatórias adotadas. Por exemplo, estava prevista uma revisão da REN ANEEL nº 

482 em 2019, que foi incorporada nas projeções do 4MD, mas que acabou não se concretizando. 

Também se considerava no modelo a entrada de uma tarifa binômia para consumidores de baixa 

tensão, o que não ocorreu. Porém, parte do desvio observado também se justifica por premissas 

técnicas e de mercado adotadas, além da própria estrutura do modelo. Adicionalmente, há 

desejos na sociedade de se ampliar o 4MD para trazer maior granularidade aos resultados (mais 

classes de consumo, por exemplo) e incluir outras tecnologias, como baterias. 

 

1 Vide a Análise de Impacto Regulatório da Audiência Pública 026/2015 e Análise de Impacto Regulatório 

da Audiência Pública 001/2019. 

https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/audiencias-publicas-antigas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideDocumento=6135&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp
https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/audiencias-publicas-antigas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideDocumento=31916&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp
https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/audiencias-publicas-antigas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideDocumento=31916&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp
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Figura 1 – Projeções (cenários de Referência) versus Capacidade Instalada Realizada 

Nesse sentido, a EPE desenvolveu esta nota técnica para discutir mais detalhadamente as 

limitações do 4MD, possíveis aprimoramentos, e apresentar sensibilidades nos resultados a 

partir da alteração de alguns parâmetros. Adicionalmente, a EPE apresenta alguns 

questionamentos e espera receber comentários da sociedade através do e-mail 

contato.4md@epe.gov.br .  

Destaca-se que esta nota técnica não buscou discutir todos os aspectos e parâmetros do 4MD. 

Foram selecionados alguns elementos que, na visão dos desenvolvedores, são mais sensíveis e 

que trazem mais impactos aos resultados das projeções. Também não é objetivo dessa nota 

discutir mudanças estruturais na modelagem. No entanto, a EPE continua aberta a receber 

sugestões sobre qualquer ponto da modelagem. 

Cabe ressaltar que, desde 2018, a EPE publica anualmente notas técnicas com detalhes da 

metodologia utilizada no 4MD2. Em 2022, com o intuito de dar mais transparência e facilitar a 

reprodutibilidade das projeções, a EPE disponibilizou o pacote epe4md na linguagem R para 

download3, com as funções e dados do modelo 4MD. Portanto, é recomendável que esses 

materiais sejam acessados em conjunto com esta nota técnica para esclarecer aspectos 

metodológicos.

 
2 Última versão disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-

abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-689/topico-

639/NT_Metodologia_4MD_PDE_2032_VF.pdf  

3 Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-

abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-305/topico-651/epe4md_0.0.0.9000.tar.gz  
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https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-689/topico-639/NT_Metodologia_4MD_PDE_2032_VF.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-689/topico-639/NT_Metodologia_4MD_PDE_2032_VF.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-689/topico-639/NT_Metodologia_4MD_PDE_2032_VF.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-305/topico-651/epe4md_0.0.0.9000.tar.gz
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-305/topico-651/epe4md_0.0.0.9000.tar.gz
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2 RESUMO DA METODOLOGIA 

A projeção de novos adotantes de MMGD no Brasil e a consequente geração de energia é feita 

no 4MD através de basicamente 5 etapas, como ilustra a Figura 2. 

 

Figura 2 – Resumo da metodologia utilizada no 4MD 

1. A primeira etapa consiste em definir o mercado potencial. Ou seja, dado tempo 

suficiente, todo esse mercado irá adotar a tecnologia; 

2. Na segunda etapa se define a velocidade que a adoção ocorrerá. São estimadas “curvas 

S” de difusão que determinam se o processo é mais lento ou mais rápido. 

3. Nessa etapa, os adotantes se dividem por tecnologia; 

4. Na quarta etapa, é atribuída uma potência média para cada adotante e estimada a 

capacidade instalada de MMGD. Na sequência, os valores anuais são abertos por mês; 

5. A última etapa consiste em calcular a geração de energia a partir da capacidade 

instalada. 

Para mais detalhes sobre a metodologia, acesse a NOTA TÉCNICA EPE DEA-SEE 014/2022: 

Modelo de Mercado da Micro e Minigeração Distribuída (4MD): Metodologia – Versão PDE 

2032.

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-689/topico-639/NT_Metodologia_4MD_PDE_2032_VF.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-689/topico-639/NT_Metodologia_4MD_PDE_2032_VF.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-689/topico-639/NT_Metodologia_4MD_PDE_2032_VF.pdf
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3 POR DENTRO DO 4MD 

Para iniciar a discussão sobre os aprimoramentos necessários no 4MD, foi elaborado um gráfico 

que compara o número verificado de adotantes em relação ao mercado potencial calculado pelo 

modelo. Conforme ilustra a Figura 3, o número de adotantes, especialmente na classe comercial, 

já se aproxima (ou ultrapassa) o mercado potencial no ano de 2022. Portanto, essa é uma 

evidência que o mercado potencial está subestimado para essa classe. 

 

Figura 3 – Comparação entre número de adotantes e mercado potencial 

Esse resultado também pode ser visualizado a partir das curvas de adoção calibradas pelo 

modelo, por distribuidora e segmento de mercado. Ressalta-se que quanto menor for o mercado 

potencial disponibilizado para o modelo, mais inclinada será a curva S calibrada para conseguir 

responder à adoção real verificada. 

Percebe-se que, para os segmentos comerciais, grande parte das distribuidoras estão em 2022 

em um momento de saturação da curva S. Ou seja, o pico de difusão anual já teria passado, 

entrando agora o mercado numa fase de saturação, em que um crescimento do número de 

adotantes seria possível basicamente através do aumento do mercado potencial (novas 

unidades consumidoras ou através da redução do payback). Portanto, as curvas bastante 

inclinadas podem ser um indício adicional de que o mercado potencial, especialmente 

comercial, esteja subestimado. 



 

 

 Ministério de Minas e Energia 

 

 

Figura 4 – Curvas S calibradas pelo 4MD 

3.1 Alteração do mercado potencial 

O mercado potencial é calculado a partir de uma cadeia de filtros aplicados a partir do número 

total de unidades consumidoras. 

Figura 5 – Afunilamento do mercado 

Assim, conforme ilustra a Figura 6, o mercado potencial representa apenas uma pequena 

parcela do total.  Na sequência, serão discutidas formas de se aumentar esse mercado. 

Total de Unidades 
Consumidoras

Mercado Nicho

Mercado 
Potencial

Adotantes
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Figura 6 – Número de consumidores por categoria 

Nota: segmentos remotos foram agrupados com os locais para fins de comparação com total de consumidores. 

3.1.1 Tamanho do mercado nicho 

O mercado nicho residencial é definido como os domicílios cujo responsável recebe acima de 3 

salários-mínimos por mês. Com isso, de um universo de 73 milhões de domicílios em 2022 (EPE, 

2022a), reduz-se para um mercado nicho de aproximadamente 11 milhões de domicílios, ou 

15% do total. Portanto, para o setor residencial, uma primeira forma de se aumentar o mercado 

potencial, seria através da redução do corte de renda. Por exemplo, incluir domicílios cujo 

responsável receba acima de 2 salários-mínimos. Questiona-se se faz sentido expandir o 

mercado residencial. 

Como exercício, simulou-se o impacto de tal alteração na tabela a seguir, para uma projeção até 

2032. 

Tabela 1 – Sensibilidade ao filtro de para consumidores residenciais. Resultados para o ano 2032 

segmento fator_residencial adotantes_mi perc_consumidores 

Consumidores Residenciais maior_2sm 6,1 7% 

Consumidores Residenciais maior_3sm 3,9 5% 
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Para as demais unidades consumidoras atendidas em baixa tensão (cerca de 12 milhões de 

consumidores em 20224), o mercado nicho pode ser aumentado a partir da alteração do “fator 

comercial”. Como padrão, o 4MD calcula esse fator a partir do mercado nicho residencial em 

relação ao total residencial (ou seja, os mesmos 15% mencionados no parágrafo anterior5). Essa 

delimitação foi adotada inicialmente no 4MD como uma forma de representar limitações 

econômicas ou de mercado (ex: unidades com baixo consumo) também para esses 

consumidores. No entanto, entende-se que esse fator possa ser aumentado para representar 

um nicho maior para consumidores BT não residenciais.  

Como ilustra a Figura 7 e Tabela 2, o aumento do fator comercial também se reflete em um 

maior mercado potencial e numa projeção de mais adotantes nos próximos anos. No entanto, 

há dúvida sobre qual fator comercial adotar. Há algum dado de mercado que possa ser 

utilizado como proxy para essa escolha? 

 

Figura 7 – Sensibilidade ao fator comercial para o segmento de baixa tensão não residencial 

Tabela 2 – Sensibilidade ao fator comercial para consumidores baixa tensão não residenciais. Resultados para o ano 
2032 

segmento fator_comercial adotantes_mi perc_consumidores 

Consumidores BT (Outros) 0,2 0,8 5% 

Consumidores BT (Outros) 0,4 1,5 10% 

Consumidores BT (Outros) 0,6 2,3 14% 

Consumidores BT (Outros) 0,8 3,0 19% 

 
4 Ver em https://portalrelatorios.aneel.gov.br/luznatarifa/cativo número para as classes B2, B3 e B4. 

5 Ressalta-se que esse valor de 15% não é estático. Ele varia com o tempo em função da relação mercado 

nicho/mercado total residencial. Em função da taxa de crescimento do mercado nicho ser geralmente 

superior à taxa de crescimento do total de domicílios, costuma haver um aumento do fator.   

https://portalrelatorios.aneel.gov.br/luznatarifa/cativo


 

 

 Ministério de Minas e Energia 

Consumidores BT (Outros) 1 3,7 23% 

Consumidores BT (Outros) Default 0,7 4% 

Por fim, no caso das unidades consumidoras atendidas em alta tensão (cerca de 185 mil 

consumidores em 2022), não é aplicado nenhum fator redutor. Portanto, o mercado nicho é 

igual ao mercado total. 

3.1.2 Sensibilidade ao payback 

O mercado nicho indica uma parcela dos consumidores que estaria apta, técnica e 

financeiramente, a adotar um sistema de geração distribuída. Desses, empiricamente se sabe 

que apenas um percentual será estimulado a realizar este investimento de acordo com a 

atratividade econômica. No 4MD, essa dinâmica é representada pelo cálculo do fator de máximo 

mercado (fmm): 

 

 𝑓𝑚𝑚 = 𝑒−𝑆𝑃𝐵 × 𝑇𝑃𝐵  
(1) 

Onde: 

fmm – fração de máximo mercado; 

SPB – sensibilidade ao payback; 

TPB – tempo de payback, calculado em anos. 

Basicamente, quanto menor for o payback do investimento, maior a parcela do mercado nicho 

que teria interesse em investir em MMGD. No entanto, o grau desse interesse depende do 

parâmetro SPB. A partir de casos dos EUA (Kastovich, 1982; Navigant Consulting, 2007), a EPE 

adotou o parâmetro 0,3. No entanto, em função das diferenças do mercado americano para o 

brasileiro, pode ser discutido alterar o SPB. Como mostra a Figura 8, quanto menor for o SPB, 

maior a fmm para o mesmo valor de payback. 
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Figura 8 – Efeito do SPB na fmm 

O impacto de diferentes SPB no mercado potencial e na projeção de adotantes pode ser visto 

na Figura 9. Percebe-se que com a redução do SPB há uma aproximação da curva azul (mercado 

potencial) com a curva roxa (mercado nicho).  

 

Figura 9 – Efeito do SPB no mercado potencial final 
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Tabela 3 – Sensibilidade ao fator SPB. Resultados para o ano 2032. 

segmento fator_spb adotantes_mi perc_consumidores 

Consumidores AT 0,1 0,11 51% 

Consumidores AT 0,2 0,07 30% 

Consumidores AT 0,3 0,04 18% 

Consumidores BT (Outros) 0,1 1,4 9% 

Consumidores BT (Outros) 0,2 1,0 6% 

Consumidores BT (Outros) 0,3 0,7 4% 

Consumidores Residenciais 0,1 7,7 9% 

Consumidores Residenciais 0,2 5,6 7% 

Consumidores Residenciais 0,3 3,9 5% 

No Brasil, desconhece-se algum estudo que tenha levantado essa curva empírica de intenção de 

adoção com base no valor de payback. Portanto, existe a dúvida sobre qual curva utilizar ou 

qual fator SPB. 

3.1.2.1 Uso de outras métricas 

O uso do payback para delimitar o mercado potencial é uma forma do 4MD responder às 

variações na atratividade econômica do investimento em MMGD. Se o payback for menor, mais 

consumidores devem ter interesse em fazer o investimento. No entanto, sabe-se que novos 

modelos de negócio surgiram nos últimos anos (como o aluguel e financiamento) e, portanto, o 

payback não seria uma métrica adequada para esses casos. Pode-se afirmar que, para esses 

casos, o payback acaba funcionando apenas como uma proxy, que captura de alguma forma a 

atratividade do investimento em MMGD. Ou seja, se o payback for menor, haverá também 

maior possibilidade de adesão através de outros modelos e, consequentemente, mais 

consumidores interessados. De toda forma, questiona-se se não há melhor forma de estimar o 

mercado potencial com base em outras métricas financeiras. 

3.1.3 Efeito do aumento do mercado nos parâmetros de inovação e 

imitação 

A curva S de adoção, ou a função distribuição acumulada de um potencial adotante em realizar 

a adoção no tempo t é dada pela seguinte equação: 

 
𝐹(𝑡) =

1−𝑒−(𝑝+𝑞)𝑡

1+
𝑞

𝑝
𝑒−(𝑝+𝑞)𝑡

 ,   t > 0, p,q > 0                       ( 2 ) 

Como pode ser visto na equação 2, dois parâmetros são usados: um deles (p) é exógeno (efeito 

da inovação), e o outro (q) é endógeno (imitação ou efeito boca-a-boca). Dado o momento atual 

de difusão da MMGD no Brasil, o efeito de alterações no fator q é muito mais significativo que 

o fator p. Basicamente, quanto maior o fator q, mais rápido é o processo de adoção. 

Inicialmente, o modelo utilizava parâmetros da literatura, no entanto, considerando o histórico 

da tecnologia no Brasil, foi optado por calibrar os parâmetros p e q. Desta forma, o otimizador 
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procura os valores de p e q que minimizem a soma das diferenças entre os valores da projeção 

e os dados verificados.  

Segundo o trabalho de Jeuland (1994, apud MAHAJAN et al., 1995), o valor de q costuma ser 

entre 0,3 e 0,5. No entanto, produtos recentes (a partir da década de 1990) têm experimentado 

uma curva de adoção mais rápida do que produtos mais antigos. Uma das explicações para esse 

efeito é o advento de novas tecnologias de comunicação, que facilitou o processo de difusão do 

conhecimento. Dessa forma, no estudo de Dong et al. (2017), por exemplo, foi utilizado um 

limite superior para q de 0,8. 

No entanto, dado o mercado potencial default adotado no 4MD, a calibração demanda 

parâmetros q ainda mais elevados para conseguir responder à velocidade de adoção real. Dessa 

forma, nos últimos dois anos, foram utilizados os seguintes limites para os parâmetros p e q. 

Tabela 4 - Restrições para os parâmetros p e q 

p (inovação) q (imitação) 

0 < p ≤ 0,01 0 ≤ q ≤ 1 

Conforme explicado no início da seção 3, isso pode ser entendido como um indício de que o 

mercado potencial é maior do que o considerado. Dessa forma, a partir das sensibilidades do (i) 

fator comercial e (ii) fator SPB, foram extraídas as medianas6 do parâmetro q, apresentadas na 

Figura 10.  

 
6 Para cada segmento, são calibrados os parâmetros para 54 distribuidoras.   
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Figura 10 – Fatores de imitação medianos em diferentes cenários 

Percebe-se que para o segmento comercial_bt, com fatores default, a mediana é igual a 1. Ou 

seja, a calibração atinge o teto estabelecido. Por outro lado, aumentando-se o fator comercial 

já se observa uma redução do parâmetro q para dentro dos limites utilizados por Dong et al. 

(2017), por exemplo. O efeito da alteração do fator SPB é menor para esse segmento. Porém, 

para o segmento comercial_at_remoto ambos os fatores (comercial e SPB) têm impacto 

significativo, podendo reduzir o q de 0,93 até 0,33. 

Portanto, esse exercício mostra que o aumento do mercado potencial tem o efeito indireto de 

trazer os parâmetros de imitação para valores mais compatíveis com os observados na 

literatura. Ou seja, é uma evidência adicional de que o aumento do mercado potencial seja 

recomendado. 

Por fim, em relação ao tema dos parâmetros de imitação e inovação, questiona-se quais 

limites superiores poderiam ser utilizados. 

3.1.4 Taxa de crescimento do mercado 

Além de definir o mercado potencial até o ano base, é necessário estimar a sua taxa de 

crescimento ao longo do período da projeção. Na ausência de projeções do número de 

domicílios por faixa de renda e do número de consumidores por classe, se utiliza no 4MD as 

taxas de crescimento do PIB como proxy. A lógica por trás dessa escolha é que se há maior 
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crescimento do PIB, haverá maior abertura de negócios e as famílias terão maior renda. 

Portanto, haveria um mercado potencial maior.  

Essa premissa só não é aplicada ao segmento Comercial A4 (local) em função da migração de 

consumidores desse segmento para o mercado livre (ML). Observa-se nesse caso um 

crescimento mais modesto no número de unidades consumidoras no mercado regulado. Dessa 

forma, se utiliza o crescimento histórico observado para o subgrupo tarifário A4 desde 2005.  

No entanto, a abertura do ML pode ter impactos para uma maior gama de consumidores que os 

ora considerados. Até o momento, considerava-se apenas a migração de consumidores com 

carga superior a 0,5 MW. No entanto, a abertura do mercado livre para um maior número de 

consumidores passou a ser discutida em 2022. Em setembro de 2022, a Portaria 50/2022 do 

MME previu a abertura do ML para todos os consumidores do mercado de alta tensão. 

Adicionalmente, uma consulta pública foi aberta em outubro pelo MME para avaliar a abertura 

para todos os consumidores a partir de 2028. 

A tabela a seguir mostra um pequeno exercício que considera a alteração da taxa padrão de 

crescimento aplicada aos consumidores do grupo A para uma taxa nula.  

Tabela 5 – Sensibilidade à taxa de crescimento dos consumidores AT. Resultados para o ano 2032. 

segmento fator_spb crescimento_a adotante_mi perc_consumidores 

Consumidores AT 0,3 0,0% 0,033 15% 

Consumidores AT 0,3 1,6% 0,040 18% 

A dúvida, portanto, é como modelar a migração para o mercado livre e a evolução do mercado 

nicho para MMGD no Brasil. 

3.2 Fator de Aptidão Local 

Para segregar os consumidores em mercado potencial local e remoto é utilizado o Fator de 

Aptidão Local (FAL). Esse fator foi obtido para cada distribuidora com base no percentual de 

casas próprias levantadas no Censo IBGE 2010. Assim, domicílios do tipo apartamento, ou que 

sejam alugados, por exemplo, são alocados como mercado potencial remoto.  

Na ausência de base detalhada das unidades comerciais e industriais, foi utilizado o mesmo fator 

residencial (FAL) para consumidores atendidos em BT. No caso de consumidores atendidos em 

AT, entende-se que as edificações tenham perfil predominante horizontal, com telhado ou áreas 

adjacentes em solo disponíveis para instalações. Portanto, não foi considerado o fator FAL para 

esse segmento. 

Dessa forma, uma limitação imediata dessa metodologia é que não há um fator de aptidão local 

específico para consumidores não residenciais. Portanto, questiona-se se há sugestão de 

metodologia para distinguir potenciais consumidores remotos e locais para unidades não 

residenciais. 
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3.3 Potência média  

Outro elemento simples que impacta a capacidade instalada e a geração de energia futura é a 

potência (kW) atribuída a cada adotante. Atualmente, é assumido durante todo o período da 

projeção que a potência é constante (por segmento, distribuidora e fonte). Esse valor é calculado 

como a potência média histórica. No entanto, a potência média dos sistemas pode variar ao 

longo dos anos, como mostra a Figura 11. 

  

Figura 11 – Evolução da potência média de sistemas de geração distribuída fotovoltaicos. Fonte: elaboração própria 
com base em GSE (2022), EPE (2022b), APVI (2022) e California Distributed Generation Statistics (2022). 

Brasil e Itália viram um movimento ondulatório nos últimos 10 anos. Depois de uma queda no 

início, houve um crescimento na potência média, que passou a ser revertido ao redor de 2019. 

Na Califórnia, a potência média permaneceu mais estável ao longo dos anos, enquanto na 

Austrália tem havido um crescimento contínuo. Uma hipótese para o crescimento na Austrália 

é o uso predominante da política de tarifas feed-in, enquanto nos outros locais é predominante 

o uso da política de net-metering.  

No Brasil, entende-se que há um vetor de elevação da potência média com o passar do tempo 

em função da expectativa de aumento do consumo de eletricidade por domicílio. Por outro lado, 

espera-se que o investimento em sistemas de MMGD passe a se popularizar em domicílios de 

menor renda no futuro, o que tenderia a diminuir a potência média das instalações.  

Cabe ressaltar que no 4MD, mesmo com a premissa adotada de potência média constante (por 

distribuidora, segmento e fonte), a potência média agregada varia em alguma escala (Figura 12). 

Isso se deve às velocidades distintas de inserção de adotantes por distribuidora e segmento.  
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Figura 12 – Projeção da potência média FV no PDE 2032 

No entanto, como aponta a tabela seguinte, a premissa de potência média adotada no 4MD faz 

com que seja mantida ao longo da projeção uma premissa de que os adotantes gerem, em 

média, muito mais que um consumidor médio do mesmo segmento (com exceção do Grupo A). 

Tabela 6 – Comparação de consumo médio verificado e geração média projetada 

 
Consumo Médio 2021 

(kWh/mês) 
Geração Média por Adotante 2032 

(kWh/mês) 

Consumidores AT 30.143 18.041 

Consumidores BT (Outros) 592 1.849 

Residenciais 166 565 

Essa diferença pode ser considerada natural em momentos iniciais da difusão, quando 

domicílios de maior renda e maior consumo tendem a prevalecer. No entanto, a manutenção 

dessa premissa ao longo do tempo pode levar ao resultado mostrado na Figura 13. Foram 

gerados vários cenários a partir dos fatores discutidos na seção anterior. Percebe-se uma relação 

praticamente linear, que leva a resultados em cenários de maior inserção em que cerca de 20% 

das unidades consumidoras cativas com MMGD atenderiam cerca de 70% do consumo desses 

clientes. Logo, entende-se que a potência média precise ser reduzida à medida que cresça a 

adoção para refletir o consumo médio nacional. 
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Figura 13 – Comparativo de penetração da MMGD em relação ao consumo cativo e ao número de consumidores em 
vários cenários 

Assim, questiona-se qual premissa de evolução da potência média é mais adequada para ser 

incorporada no 4MD. 

3.4 Abertura dos adotantes por fonte 

Apesar do 4MD projetar o número de adotantes com base na competitividade de um sistema 

fotovoltaico, considera-se que o resultado representa um adotante genérico, que recebe 

créditos de energia, independentemente da fonte. Posteriormente, é estimada a distribuição 

dos adotantes por tecnologia. 

A distribuição é feita com base na distribuição histórica até o último ano base. A participação 

percentual de cada fonte é calculada por segmento e distribuidora e, caso uma distribuidora não 

possua nenhum dado para algum segmento, a distribuição média nacional para aquele 

segmento é utilizada.  

Uma desvantagem dessa metodologia é que não se captura tendências de cada fonte. Diferentes 

trajetórias de custos e competitividade de cada fonte também não são capturadas. 

Adicionalmente, ao se multiplicar o número de adotantes pela potência média de cada fonte, 

pode-se ter contribuições energéticas diferentes para o mesmo número de adotantes, 

dependendo apenas da participação de cada tecnologia. Esse resultado é questionável, uma vez 

que o adotante está buscando atender o seu consumo, que não deveria se alterar a depender 

da escolha da fonte.  

Nesse sentido, a abertura por fontes deve ser vista com cautela, sendo um método simplificado 

utilizado para ilustrar uma expansão diversificada. Questiona-se se há método mais adequado 

para estimar a adoção por fonte. Ressalta-se que, até o final de 2021, cerca de 98% da 
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capacidade instalada de MMGD no Brasil é da fonte fotovoltaica. Portanto, entende-se que um 

esforço metodológico para abertura por fontes traria pouco alteração no resultado.    

3.5 Fatores de autoconsumo 

O cálculo da viabilidade econômica dos projetos de MMGD dependem do percentual da geração 

que é autoconsumida instantaneamente e da parcela que é injetada na rede para posterior 

compensação. Adicionalmente, para fins de planejamento, essa distinção de geração injetada e 

consumida é necessária. No momento, a EPE adota as seguintes premissas, com base em ANEEL 

(2019) e DINIZ (2019). 

Tabela 7 – Fatores de autoconsumo 

segmento fonte_resumo fator_autoconsumo 

comercial_at Eólica 80% 

comercial_at Fotovoltaica 80% 

comercial_at Hidro 50% 

comercial_at Termelétrica 50% 

comercial_at_remoto Eólica 0% 

comercial_at_remoto Fotovoltaica 0% 

comercial_at_remoto Hidro 0% 

comercial_at_remoto Termelétrica 0% 

comercial_bt Eólica 60% 

comercial_bt Fotovoltaica 50% 

comercial_bt Hidro 50% 

comercial_bt Termelétrica 50% 

residencial Eólica 60% 

residencial Fotovoltaica 40% 

residencial Hidro 50% 

residencial Termelétrica 50% 

residencial_remoto Eólica 25% 

residencial_remoto Fotovoltaica 20% 

residencial_remoto Hidro 25% 

residencial_remoto Termelétrica 25% 

Ressalta-se que há poucos dados sobre esse fator, especialmente sobre fontes não fotovoltaica. 

Adicionalmente, os fatores utilizados são anuais, embora o modelo gere projeções mensais. 

Portanto, seria desejável ter uma abertura mensal desses fatores. 

Nesse sentido, a EPE gostaria de receber contribuições para aprimorar os fatores utilizados.   

4 RESUMO DOS QUESTIONAMENTOS 

Aqui é apresentada uma lista dos questionamentos colocados ao longo do texto. Para melhor 

entendimento, é recomendável a leitura das seções anteriores. 
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I. Faz sentido expandir o mercado nicho residencial? Qual corte deve ser aplicado para 

definir os potenciais adotantes? 

II. Qual fator comercial deve ser utilizado para delimitar o mercado nicho comercial? Há 

algum dado de mercado que possa ser utilizado como proxy para essa escolha? 

III. Qual fator de sensibilidade ao payback (SPB) deve ser utilizado? Há outra curva que 

melhor reflita o interesse do consumidor em realizar o investimento dado o retorno do 

investimento? 

IV. Há melhor forma de estimar o mercado potencial com base em métricas financeiras 

distintas do payback? 

V. Quais limites superiores poderiam ser utilizados para os parâmetros de inovação (p) e 

imitação (q)? 

VI. Como modelar a migração para o mercado livre e a evolução do mercado nicho para 

MMGD no Brasil? 

VII. Há sugestão de metodologia para distinguir potenciais consumidores remotos e locais 

para unidades não residenciais? 

VIII. Qual premissa de evolução da potência média dos sistemas de MMGD é mais adequada 

para ser incorporada no 4MD? 

IX. Qual método pode ser utilizado para estimar a adoção por fonte? 

X. Quais fatores de autoconsumo podem ser utilizados, por fonte e segmento? 

XI. Há sugestões adicionais relacionadas à metodologia? 

 

As respostas devem ser enviadas para o e-mail contato.4md@epe.gov.br até o dia 10/02/2023. 
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