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Título 
Metodologia de avaliação dos impactos da implementação de políticas tarifárias "Feed in" em 
concessionárias de Distribuição 
 
Código ANEEL 
PD-0047-0035/2010 
 
Objetivo 
Avaliar as potencialidades das políticas ‘Feed-In’ no Brasil e seus impactos no mercado de 
atuação das empresas distribuidoras de energia elétrica 
 
Descrição do Produto 
Metodologia de avaliação dos impactos da implementação de políticas tarifárias 'Feed in' em 
concessionárias de Distribuição; Metodologia para cálculo de viabilidade econômica solar e 
eólica; Proposta de Política Pública concebida para ser uma contribuição às políticas já 
existentes, sugerindo mecanismos para ampliar os incentivos atualmente oferecidos na 
modalidade ‘Net-metering’ (Resolução 482/2012). 
 
Motivação do Projeto 
O agravamento de questões ambientais relativas ao tema de Mudanças Climáticas-MC vem 
despertando o interesse por políticas mais efetivas na promoção de tecnologias de energia 
renovável. Entre as mais diversas políticas, aquelas denominadas por "Feed In Tariffs" - FITs 
vem ganhando força com sua maciça utilização em todo o mundo. A bibliografia registra mais 
de 40 experiências diferentes em todo o Mundo. As FITs se constituem em regras regulatórias 
que tornam compulsórias compras de energia elétrica gerada de forma distribuída por 
consumidores em instalações de pequeno porte, por parte das Distribuidoras. Usualmente 
essa compra ocorre com uma tarifa prêmio (superior às tarifas de fornecimento) visando à 
promoção da amortização do investimento das instalações de geração e ampliação do efeito 
escala de produção desses equipamentos. No Brasil transita no Congresso Nacional o Projeto 
de Lei - PL 630 que estabelece a compra compulsória por parte das concessionárias. 
 
Linha de Pesquisa 
Fontes alternativas de geração de energia elétrica 
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Duração: 24 Meses 
 
Investimento realizado: R$ 567.229,48 


