Posso vender a energia solar produzida na minha casa?

Teoricamente a energia solar fotovoltaica produzida em
pequenos sistemas que não são considerados usinas
não pode ser comercializada.

No entanto, se você produz mais energia do que utiliza,
o excedente produzido pode ser compartilhado com
outras pessoas de quatro formas diferentes:

1. Geração junto a carga
2. Autoconsumo remoto
3. Empreendimento com múltiplas unidades consumidoras
4. Geração Compartilhada

Para facilitar a compreensão, vamos analisar a figura abaixo:

Figura 1 - Tipos de geração

Na geração junto a carga, como o próprio nome diz, os painéis solares estão no mesmo local
de consumo.

Neste caso, caso a geração seja maior do que o consumo, o excedente de energia vira crédito,
que pode ser utilizado em até 60 meses após a geração.

Já no autoconsumo remoto, a os painéis solares podem estar dispostos em locais diferentes
da unidade consumidora. Neste caso os créditos são transferidos do local de geração para o
local de consumo.

Como pode ser observado na Figura 1, para os dois primeiros casos o compartilhamento de
créditos deve ser feito para unidades consumidoras de mesma titularidade.

Ou seja, se eu quero compartilhar o excedente da minha geração com o meu pai, que mora
em uma unidade consumidora diferente da minha, a conta de energia de ambos os locais
devem estar cadastrados no mesmo CPF!

Já nos dois últimos casos, que são a geração compartilhada e o empreendimento com
múltiplas unidades consumidoras, dois ou mais consumidores com CPFs ou CNPJs diferentes
podem se unir para compartilhar os créditos de energia. No entanto, isso deve ser feito
através de contratos com consórcios ou cooperativas.

Dessa forma você pode juntar um grupo de amigos ou empresas, construir um grande gerador
de energia solar e dividir a produção de energia através de contratos. Mas atenção, para isso
é necessário que todos os envolvidos estejam na mesma área de concessão, ou seja,
amparados pela mesma concessionária de energia.
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