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A L&F Engenharia Ltda. foi constituída no ano de 2005 para atuar em

geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis e projetos de

eficiência energética.

Nossa experiência no mercado de energia foi consolidada em mais de 25

anos de atuação de seus sócios em empresas de desenvolvimento e

implantação de empreendimentos de geração de energia elétrica por meio

de fontes de energia renováveis: hidrelétrica, eólica, biomassa e solar.

Nosso negócio é identificar oportunidades em geração de energia para

investidores e redução de gastos de energia elétrica para consumidores,

buscando otimizar os investimentos e potencializar os ganhos ambientais,

utilizando-se das melhores ferramentas da engenharia e gestão.

Para mais informações acesse nosso site : www.lfengenharia.net

Quem somos

http://www.lfengenharia.net/
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Por meio da Resolução No 482/2012 e 687/2015 a ANEEL estabeleceu as condições gerais para o
acesso de micro e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, e criou o
sistema de compensação de energia elétrica.

Esta regulamentação criou a oportunidade de consumidores que compram energia somente da
distribuidora de gerar sua própria energia ou ter outras opções de fornecimento.

Como funciona o sistema de compensação de energia?

Geração Distribuída
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Micro Geração

Potência <=75 kW

Mini Geração (Fonte Hídrica)

Potência >=75 kW

<= 3.000 kW

Mini Geração (Demais Fontes)

Potência >75 kW

<= 5.000 kWG
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Solar fotovoltaica

Mini Hidro (CGH)

Mini Solar fotovoltaica

Eólica

Cogeração Qualificada

Geração Distribuída

Definição de micro e minigeração distribuída



5

Grupo B

CNPJ 1

Grupo A

 Auto geração de energia: produzir sua própria energia por meio

de mini ou micro geração distribuída. Solução para

consumidores residenciais, comerciais e industriais com

geração no próprio local de consumo.

Modalidades de Compensação de Energia

Geração Distribuída
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Grupo B

CNPJ 1

CNPJ 1

CNPJ 1

Grupo B

Grupo A

CPF 1

Grupo B

CPF1

 Autoconsumo remoto:

consumidores podem

produzir sua própria energia

em local diferente do

consumo, desde que

conectados na mesma rede

da concessionária de

distribuição. Solução para

empresas que possuam

várias filiais podendo a

geração de energia em uma

determinada unidade ser

compartilhada entre as

demais unidades

consumidoras.

Modalidades de Compensação de Energia

Geração Distribuída
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Empreendimento 

com múltiplas 

unidades 

consumidoras

CNPJ 1 CNPJ 2

CNPJ 3

CNPJ 1

CPF 2

CPF 1

Grupo A

Grupo B Grupo B

Grupo B

 Empreendimento com múltiplas unidades

consumidoras: quando a geração se der em

áreas de uso comum podendo ser

compartilhada entre condôminos. Solução

para condomínios residenciais e comerciais

(shopping centers).

Modalidades de Compensação de Energia

Geração Distribuída



8

Sistema de 

Compensação 

de energia

Concessionária

Distribuidora

Geração de 
Energia

Consumidor 

Gerador

Energia 
Excedente 
(créditos)Mini Geração (CGH)

Mini Geração (Solar)

Consumidores Cativos 
(Grupo A e B)

 Geração compartilhada: compartilhamento da energia entre quem produz e

quem consome, em locais diferentes, desde que conectados na mesma rede da

concessionária de distribuição. Solução para empresas de diferentes

proprietários que podem se associar em consórcio ou cooperativa para

compartilhar os excedentes de energia.

Modalidades de Compensação de Energia

Geração Distribuída
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Consumidores

Carga Tensão Instalação Caracterização
Opções de Suprimento de 

Energia

        Distribuidora ou autoprodução (até 

2012)

        Geração Distribuída (REN 482/12)

        Distribuidora ou autoprodução (até 

2012)

        Geração Fonte Incentivada – 

Mercado Livre

         Geração Distribuída (REN 482/12)

Menor que 

69 kV

Anterior a 

07/07/95

Consumidor 

Potencialmente Livre 
         Distribuidora ou autoprodução 

Menor que 

69 kV

Posterior a 

07/07/95

Consumidor 

Potencialmente Livre 
        Qualquer fonte -  Mercado Livre

Maior que 

69 kV
-

Consumidor 

Potencialmente Livre

Maior ou Igual 500 

kW e Menor que 

3.000 kW

- -
Consumidor 

Potencialmente Livre 

Maior que 3.000 kW

Menor que 500 kW - -
Obrigatoriamente 

Consumidor Cativo

Fonte Incentivada : PCHs, Usinas de Biomassa, Usinas Eólicas e Sistemas de Cogeração Qualificada

Possibilidade de Adesão ao Sistema de Compensação
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As tarifas de energia vem crescendo acima da inflação (IPCA – Período 1995 a 2015).

Tarifas de Energia Elétrica

Consumidor Cativo
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(1) Valores com impostos (PIS/COFINS, ICMS)

Consumidor Grupo A4 – tensão de fornecimento 13,8 kV

Consumidor Subgrupo B3 – baixa tensão 220V

Valores das tarifas variam com a bandeira tarifária (verde, amarela e vermelha)

(2) Faixa de valores compreendendo o custo de energia de fonte hidrelétrica (CGH) e solar fotovoltaica

Desconto sobre as 
tarifas da 

distribuidora podem 
variar de 15% a 50%

Consumidor 
Subgrupo A4 (1)

Consumidor 
Subgrupo B3 (1)

Custo da Geração 
Distribuída (1)

Tarifas de Energia Elétrica

Comparação com geração distribuída
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Geração Distribuída

Alternativas para o consumidor

 O cliente pode investir na implantação de uma geração distribuída

(solar, mini hidrelétrica ou outras) para atender seu consumo, ou...

 Nós podemos investir no sistema de geração de energia e enquadrar as

unidades consumidoras do cliente em uma das modalidades de

compensação. O cliente pagará o investimento com a economia de

energia obtida.
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Geração Distribuída

Vantagens e Benefícios

• A geração distribuída tem um custo menor que a tarifa da distribuidora
• Geração a partir de fontes limpas e renováveis (solar, eólica, mini 

hidrelétrica) que contribui para a redução de emissões de CO2

• A adesão ao sistema de compensação é mais simples que a migração para 
o mercado livre e não requer mudanças de contrato com a distribuidora

• A qualidade da energia não será alterada com a implantação de uma 
autogeração (p.ex. solar fotovoltaica)

• Possibilidade da implantação da geração em local diferente do consumo, 
conectados na rede da mesma distribuidora

• Portabilidade da energia gerada e créditos para o mesmo CNPJ/CPF, 
podendo ser utilizado em outras unidades consumidoras

• O custo da mudança do medidor, no caso de autogeração, é de 
responsabilidade da concessionária

• A compensação da energia é contabilizada pela distribuidora diretamente 
na fatura do consumidor pela equivalência de kWh gerado, respeitados os 
postos tarifários

• Os créditos gerados em períodos em que a geração supera o consumo 
podem ser utilizados em um período de até 60 meses
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Geração Distribuída

Nossos serviços

• Elaboração de análise de viabilidade preliminar através dos dados da conta de 
energia elétrica.

• Identificação da melhor opção de fonte de geração distribuída (solar fotovoltaica, 
mini hidrelétrica, cogeração qualificada e outras).

• Elaboração dos estudos de viabilidade e projeto de engenharia.

• Negociações com a distribuidora conexão do sistema de geração e enquadramento 
no sistema de compensação.

• Obtenção de licenças e autorizações ambientais (quando necessário)

• Implantação do sistema de geração de energia

• Operação, manutenção e monitoramento da eficiência do sistema de geração
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Nossos clientes

Empresas Parceiras



Contatos

+ 55 31 2127- 4445

João Lopes 

joao.lopes@lfengenharia.net

Filipe Barone 

filipe.barone@lfengenharia.net

Av. Barão Homem de Melo, 4500 - Sala 915
Bairro Estoril , Belo Horizonte-MG

mailto:joao.lopes@lfengenharia.net
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