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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar o cenário atual da energia solar fotovoltaica no 

Brasil após o incentivo proporcionado pelas Resoluções Normativas da ANEEL, sobretudo a 

de Nº 482/2012, que estabeleceu as condições gerais para o acesso de microgeração e 

minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de 

compensação de energia elétrica. Além disso, buscou-se avaliar a economia ambiental 

proporcionada pela utilização da energia solar fotovoltaica e a sua participação no referido 

sistema, considerando a emissão dos gases de efeito estufa (GEE). Deste modo, haja vista a 

relevância na mitigação da emissão dos referidos gases em busca do controle das mudanças 

climáticas, este trabalho objetiva avaliar a potencial contribuição da energia solar fotovoltaica 

na mitigação de emissão dos GEE por meio das estimativas de emissões de gás carbônico 

evitadas. Para tanto, foram realizados simulações que possibilitaram simular a quantidade de 

CO2 evitada. A principal motivação é o crescente aumento na demanda de energia elétrica 

pela população, e a consequente intensificação do efeito estufa ocasionada pela utilização de 

recursos fósseis. Neste cenário, é importante a busca por fontes alternativas de geração de 

energia, reduzindo as emissões de GEE, e ao mesmo tempo, garantindo o atendimento da 

demanda de energia elétrica de forma eficiente e sustentável. O valor evitado no período foi 

de quase 35% da quantidade de carbono equivalente (GtCO2eq) emitido pelo Brasil em 2018. 

 

Palavras-chave: Energia solar fotovoltaica. Sistema de compensação de energia elétrica. 

Gases do efeito estufa. Mitigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the current scenario of solar photovoltaic energy in Brazil after 

the incentive provided by ANEEL Normative Resolutions, especially the Nº 482/2012 that 

established the general conditions for the access of microgeneration and distributed mini 

generation to electricity distribution systems and the electricity compensation system. We also 

aimed to evaluate the environmental savings provided by the use of photovoltaic solar energy 

and its participation in this referred system, considering the emission of greenhouse gases 

(GHG). In this way, given the relevance of the emissions reduction of these gases looking for 

the climate change control, this work aims to evaluate a potential contribution of the solar 

photovoltaic energy in the reduction of GHG emissions, through the techniques of using 

avoided carbon dioxide emissions. For that, a simulations was developed in order to carry out 

a simulation of the amount of CO2 avoided. Thus, this study is of paramount importance, in 

view of the growing increase in the demand for electricity by the population and the 

consequent intensification of the greenhouse effect caused by the use of fossil resources. In 

this scenario, the search for cleaner energy generation alternatives is essential, reducing GHG 

emissions, while ensuring that the demand for electricity is met in an efficient and sustainable 

manner. The amount avoided in the period was almost 35% of the amount of carbon 

equivalent emitted by Brazil in 2018. 

 

Keywords: Photovoltaic solar energy. Electric energy compensation system. Greenhouse 

gases. Reduction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

É notório que a energia é extremamente essencial para o ser humano, sobretudo na 

vida moderna. A importância da utilização da energia acompanha a humanidade desde o 

início dos tempos. A princípio, a energia era importante por questões básicas de subsistência 

como alimentação, abrigo e locomoção. Com o passar dos anos, com o desenvolvimento das 

tecnologias, a energia começou a ser um recurso indispensável (FARIAS; SELLITTO, 2011).  

Com o passar dos anos, tem havido uma expansão acentuada do consumo de energia, 

refletindo no aquecimento econômico e na melhoria da qualidade de vida no mundo. Todavia, 

este aumento tem aspectos negativos, tais como: possibilidade do esgotamento dos recursos 

utilizados para a produção de energia, impactos ambientais produzidos por estas atividades, e 

investimentos elevados exigidos na pesquisa de novas fontes de energia e construção de novas 

usinas (ANEEL, 2008).  

Esses impactos ambientais são muito relevantes. De acordo com Ramos et al (2018), o 

debate energético tem ganhado muito importância em nível global, tendo em vista o aumento 

da demanda energética gerada pelo crescimento das economias emergentes, a dependência 

nos combustíveis fósseis, e aos desafios trazidos pelas mudanças climáticas. É preocupante o 

aumento na demanda de energia pela população, tendo em vista a necessidade de seu 

consumo para suprir as necessidades básicas de sobrevivência. Além disto, o consumo de 

energia vem aumentando potencialmente como consequência do crescimento das indústrias, e 

até mesmo da elevada temperatura do planeta (FRANCO, 2019). Neste sentido, destaca-se o 

papel da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que é uma empresa pública federal criada 

para prestar serviços ao Ministério de Minas e Energia (MME) na área de estudos e pesquisas. 

Esta empresa tem por finalidade subsidiar o planejamento do setor energético para resgatar a 

responsabilidade constitucional do Estado nacional em assegurar as bases para o 

desenvolvimento sustentável da infraestrutura energética do país (EPE, 2020).  
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Acerca do consumo de energia realizado no Brasil e no mundo, a EPE divulgou dados 

referentes ao ano de 2016 que são apresentados na Figura 1. Verifica-se que da energia 

consumida no Brasil, quase metade é proveniente de fontes renováveis, enquanto isto no 

mundo corresponde a apenas 14%. Com isso, percebe-se que a matriz energética brasileira é 

consideravelmente mais renovável que a mundial (EPE, 2020).  

 

 
Figura 1 – Consumo de energia no Brasil e no mundo durante o ano de 2016 

Fonte: EPE (2020) 

 

Segundo a EPE (2020), a característica da matriz energética brasileira é muito 

importante, tendo em vista que as fontes não renováveis de energia são as maiores 

responsáveis pela emissão dos gases de efeito estufa (GEE). Desta forma, como o Brasil 

consome mais energia das fontes renováveis que outros países, este emite menos GEE por 

habitante que a maioria dos outros países, contribuindo, para a redução do aquecimento global 

e para o desenvolvimento sustentável energético. 

Apesar do crescimento do uso das energias de fontes renováveis, a Agência 

Internacional de Energia (IEA) concluiu que a economia global ainda depende fortemente dos 

combustíveis fósseis. Além disto, a demanda global de energia subiu 2,3% no ano de 2018. 

Esse aumento elevou as emissões de gás carbônico por queima de combustíveis fósseis em 

1,7%, atingindo o novo recorde histórico de 33,1 bilhões de toneladas (OBSERVATÓRIO 

DO CLIMA, 2019). 

De acordo com Takenaka (2010), a expansão do consumo de energia acarreta a 

utilização cada vez maior de recursos não renováveis do planeta. Em consequência, essa 
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demanda exige um aumento expressivo na oferta de energia elétrica no Brasil e no mundo. 

Nesse cenário, surge um grande desafio que demanda soluções cada vez mais criativas. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o cenário atual da energia solar fotovoltaica no Brasil após o incentivo 

proporcionado pelas Resoluções Normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), sobretudo a de Nº 482/2012, e estimar a economia proporcionada a partir do 

sistema de compensação de energia, considerando a emissão dos gases de efeito estufa (GEE). 

Será analisada na presente pesquisa, em especial, a demanda energética elétrica, de 

forma a avaliar a contribuição da energia solar fotovoltaica na redução de emissão dos GEE. 

Para tanto, serão observadas as estimativas das emissões de gás carbônico evitadas, 

considerando o sistema de compensação de energia estabelecido pela ANEEL através da 

Resolução Normativa de Nº 482/2012.  

Sendo assim, considerando a necessidade de ampliação da participação de fontes 

renováveis na matriz energética brasileira, sobretudo da fonte solar, o presente estudo visa 

apresentar um panorama da atual situação da energia solar fotovoltaica, em especial no Brasil, 

bem como demonstrar a importância do sistema de compensação de energia introduzida pela 

Resolução Normativa da ANEEL Nº 482/2012. Além do mais, será avaliada o potencial de 

contribuição da energia solar fotovoltaica na redução de emissão dos gases de efeito estufa 

por meio das estimativas das emissões de gás carbônico evitadas.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Apresentar uma breve contextualização sobre energia, com foco no Brasil; 

b) Identificar os principais GEE, bem como demonstrar a importância da redução de 

suas emissões; 

c) Compreender a necessidade da implementação das políticas energéticas renováveis; 

d) Aprofundar as discussões sobre a energia solar fotovoltaica; 

e) Estudar o sistema de compensação de energia. 

 

 



15 
 

  

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A presente monografia foi estruturada em cinco capítulos, os quais detalham a 

sequência da pesquisa realizada. A revisão da literatura, é apresentada no segundo capítulo 

que abrange os assuntos mais pertinentes ao campo do estudo proposto.  

O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados no decorrer 

desta pesquisa. No quarto capítulo são apresentadas as discussões sobre o tema proposto. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE ENERGIA 

 

Existe uma grande diferença entre a matriz energética e a matriz elétrica. Enquanto a 

primeira representa o conjunto de fontes de energia disponíveis para movimentar os carros, 

gerar eletricidade, entre outros fins, a matriz elétrica é formada pelo conjunto de fontes 

disponíveis apenas para a geração de energia elétrica (EPE, 2020).  

Sobre a matriz energética mundial, é importante observar que ela é composta 

principalmente por fontes não renováveis, como o carvão; petróleo e derivados; bem como 

pelo gás natural, como apresentado na Figura 2 (EPE, 2020). A maior parte da matriz 

energética é proveniente de fontes não renováveis de energia. De acordo com a EPE (2020), 

suas características são bem conhecidas, pois estas possuem um rendimento energético 

elevado, seus preços são atrativos, geram muitos empregos, e possuem infraestrutura 

construída para geração e distribuição de energia. Dentre os usos mais comuns destas fontes, 

citam-se geração de eletricidade, combustível para os transportes de cargas e de pessoas, 

aquecimento de casas, entre outros. Além disso, é imperioso destacar que algumas fontes não 

renováveis de energia, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, são responsáveis por 

uma grande parte da emissão de GEE na atmosfera. Isto ocorre devido ao fato de que estas 

fontes ao serem queimadas, geram energia e liberam gases poluentes, impactando a saúde e o 

meio ambiente 

 
Figura 2 – Matriz energética Mundial 2016 

Fonte: EPE (2020) 
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A matriz energética brasileira possui mais fontes de energia renováveis que não 

renováveis, embora o consumo de energia não renovável seja maior que o da renovável. Na 

Figura 3, percebe-se que a soma da lenha e do carvão vegetal; da hidráulica; dos derivados de 

cana e de outras renováveis das energias corresponde a quase a metade matriz energética 

brasileira (EPE, 2020). Verifica-se também que a matriz energética brasileira, além de ser 

muito diversificada, possui quase a metade da sua fonte renovável. Isto representa uma boa 

vantagem em relação aos outros países, visto que as fontes não renováveis de energia são as 

maiores responsáveis pela emissão de GEE (EPE, 2020).  

 

 
Figura 3 – Matriz energética brasileira 2017 

Fonte: EPE (2020) 

 

     Por meio do balanço energético nacional, que foi realizado em 2019, a EPE (2019) 

apresentou a variação do consumo de energia no Brasil contemplando diversas atividades, que 

é mostrado na Figura 4. 

Como observado na Figura 4, o consumo de energia no Brasil aumentou 10,4% entre 

os anos de 2017 e 2018. Em relação aos impactos provocados pelo alto consumo e produção 

de energia, Pereira (2014) disserta: 

 

Para atender à demanda crescente da população são necessários altos investimentos: 

em grandes barragens para a construção de usinas hidrelétricas; na construção de 

usinas térmicas convencionais e nucleares; na exploração de petróleo, gás natural e 

carvão mineral; no desenvolvimento de fontes alternativas de energia; enfim, em 

toda cadeia energética. Entretanto, o custo do sistema energético não se resume a 

valores monetários. O consumo e a produção de energia provocam vários impactos 

ambientais, como o aquecimento global pela intensificação do efeito estufa. Há 
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ainda riscos de acidentes que podem ter consequências devastadoras, como o 

rompimento de uma barragem ou um acidente nuclear (PEREIRA, 2014, p. 25). 

 

 
Figura 4 – Variação de consumo de energia no Brasil 2017/2018 

Fonte: EPE (2019) 

 

Com o crescente aumento na demanda por energia e o desenvolvimento da indústria, 

tem surgido uma preocupação com a preservação do meio ambiente e com a busca pela 

diversificação da matriz elétrica. Isto tem impulsionado a geração de energia elétrica no 

mundo a partir de fontes renováveis, como a energia solar (NASCIMENTO, 2017). Diante 

disto, é necessário realizar um planejamento energético que possibilite o atendimento da 

demanda de energia de forma eficiente, econômica, segura e confiável, e que cause o mínimo 

possível de dano à natureza (PEREIRA, 2014). 

Diante do exposto anteriormente, e em função da magnitude que as mudanças 

climáticas vêm tomando, são geradas preocupações dos diversos setores da sociedade em 

adotar medidas que venham a reduzir seus impactos ambientais, sociais e econômicos sobre 

as mudanças climáticas. Por isso, os governos estaduais, (por exemplo, o do Rio de Janeiro), 

começaram a se interessar em quantificar e monitorar as suas emissões de GEE por meio de 

um inventário, objetivando conhecer os seus perfis e identificar possíveis áreas de ação de 

mitigação destes gases (WEHB, 2017).  

No Brasil, a EPE realiza uma série de estudos para estimar o aumento do consumo da 

energia elétrica, bem como sobre a expansão da capacidade de geração. A respeito disso, a 

EPE (2020) estimou que o aumento esperado da renda per capita, o crescimento populacional 

e a maior participação da eletricidade nas atividades econômicas e sociais, dentre outros 

fatores, são os principais motivos do aumento do consumo de energia elétrica a longo prazo. 
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Com isso, eleva a necessidade de forte expansão da capacidade de geração do sistema de 

geração de energia do Brasil nos próximos anos.  

Dessa forma, o aumento exponencial do consumo e da produção de energia é 

preocupante e tende a provocar diversos impactos ambientais, como o aquecimento global e a 

intensificação do efeito estufa, tendo em vista que a geração de energia convencional e 

principal é fortemente marcada pelo uso de recursos fósseis, os quais contribuem 

significativamente para a emissão de gases de efeito estufa (GEE) (PEREIRA, 2014).  

Ainda, com a expansão do consumo de energia no mundo e com a utilização cada vez 

maior de recursos não renováveis do planeta, torna-se um dos maiores desafios a serem 

enfrentados pela humanidade a descoberta de soluções cada vez mais criativas para a geração 

de energia de forma sustentável. Por isso, são essenciais os estudos que devem indicar 

alternativas sustentáveis para o atendimento da crescente demanda de energia sem que sejam 

causados danos irreparáveis ao ecossistema mundial (TAKENAKA, 2010).  

É importante salientar que, o consumo de energia envolve, na verdade não somente a 

energia elétrica, mas diversos outros setores, tais como: transportes, agropecuária, industrial, 

residencial, dentre outros. Vale ainda observar a estimativa realizada pela EPE (2020) a 

respeito da demanda energética de cada setor da economia, bem como as perspectivas de 

expansão futura do setor de energia do Brasil em 2027, conforme pode ser demonstrada no 

gráfico apresentado na Figura 5. Nota-se que os setores de indústrias e de transportes 

demandarão mais energia em 2027. Além disto, neste período a demanda atingirá 309 Mtep, 

onde tep significa “tonelada equivalente a petróleo” (EPE, 2020). 

  

 

Figura 5 – Demanda energética em 2027 no Brasil 

Fonte: EPE (2020) 
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Diante do exposto, nota-se que a demanda de energia só tende a aumentar no Brasil, 

inclusive a de energia elétrica. Por isso, é importante observar o histórico anual do consumo 

nacional de energia elétrica apresentado pela EPE (2019) que é apresentado no Quadro 1. 

 

     Quadro 1 – Consumo de energia elétrica no Brasil 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE

DIRETORIA DE ECONOMIA DA ENERGIA E MEIO AMBIENTE - DEA

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E ENERGÉTICOS - SEE

CONSUMO NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA NA REDE POR CLASSE:

CONSUMO (GWh) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BRASIL 377.03 388.472 384.306 415.668 433.016 448.126 463.142 474.823 465.987 462.069 467.475 475.237 482.083

RESIDENCIAL 89.885 94.746 100.776 107.215 111.971 117.646 124.908 132.302 131.19 132.872 134.368 137.615 141.93

INDUSTRIAL 174.369 175.834 161.799 179.478 183.576 183.425 184.685 179.106 169.563 165.603 167.711 170.041 167.404

COMERCIAL 58.647 61.813 62.255 69.17 73.482 79.226 83.704 89.84 90.768 87.873 88.292 88.631 92.173

OUTROS 54.129 56.079 56.477 59.805 63.988 67.829 69.846 73.575 74.467 75.721 77.103 78.95 80.577  
     Fonte: Adaptado de EPE (2019). 

 

Nesse sentido, é imprescindível a preocupação com a preservação do meio ambiente e 

a busca por alternativas sustentáveis de geração de energia como a fonte solar 

(NASCIMENTO, 2017). Por isso, a presente pesquisa é de suma importância, tendo em vista 

o expressivo potencial do Brasil para a exploração da energia solar e a necessidade de buscar 

fontes renováveis de energia de forma a reduzir a emissão de GEE e mitigar o aquecimento 

global. 

Além disso, a EPE tem realizado estudos sobre a energia solar fotovoltaica com 

objetivo de auxiliar o MME no processo de decisão quanto à estratégia de inclusão da fonte 

solar na matriz de geração elétrica brasileira, além de identificar seu potencial de geração de 

eletricidade (EPE, 2020). Assim, esse tema é de grande relevância, tendo em vista que o 

Brasil é um país de grande potencial para a utilização desta fonte para geração de energia 

elétrica, em especial em larga escala.  

Segundo a EPE (2020), isto ocorre por uma série de características naturais favoráveis, 

como, por exemplo, os altos níveis de insolação. Esse fator potencializa o crescimento do 

setor através da atração de investidores, bem como do desenvolvimento da fonte, permitindo 

que o sistema solar fotovoltaico desempenhe um papel muito importante na matriz elétrica 

brasileira. 

Sendo assim, para mitigar os impactos ambientais ocasionados como consequência no 

aumento da demanda de energia, é necessário um planejamento energético que possibilite o 

atendimento da demanda de energia elétrica de forma eficiente e sustentável (PEREIRA, 

2014). Embora as fontes renováveis sejam inicialmente mais caras, tornam-se mais 
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competitivas na medida em que se expandem, sendo a competitividade resultante da redução 

dos custos devido ao ganho de escala e dos avanços tecnológicos (NASCIMENTO, 2017).  

Diante disso, deve-se incentivar o uso das fontes limpas de energia. A utilização da 

fonte solar como meio de geração de energia elétrica apresenta-se como uma das fontes 

alternativas mais promissoras, haja vista ser natural, renovável, sustentável e extremamente 

viável no Brasil por causa de suas características climáticas (PORTAL SOLAR, 2020). 

Com isso, a energia solar pode ser aproveitada através da geração fotovoltaica de 

energia elétrica. Ademais, de forma a incentivar a utilização das fontes renováveis de energia, 

a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabeleceu na Resolução de Nº 482/2012 

um sistema de compensação de energia de modo que os próprios consumidores produzam sua 

própria energia, bem como criou a geração distribuída para tornar mais acessível essa fonte de 

energia (ALMEIDA et al., 2015). 

Com base no que foi exposto, verifica-se a relevância e o grande potencial do sistema 

fotovoltaico na busca pelo desenvolvimento sustentável, uma vez que isto proporciona a 

redução das emissões dos GEE na atmosfera, além de diversificar a matriz energética 

brasileira. Assim, a energia solar fotovoltaica é uma importante alternativa para solucionar 

os desafios energéticos globais de forma a reduzir a dependência energética dos 

combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural, reduzindo a emissão de GEE 

que contribuem para o aquecimento global (SOLAR BRASIL, 2020). 

Devido às demandas ambientais, hoje se faz necessário buscar alternativas mais 

sustentáveis de geração de energia. Além disto, é importante também considerar a questão dos 

investimentos à obtenção de energia elétrica, a demanda e a situação atual da matriz 

energética (predominantemente não-renovável) além do cenário atual que reflete uma 

diminuição das chuvas, isto tem como consequência a redução da energia gerada pelas 

hidrelétricas, que é a principal fonte de energia elétrica do Brasil (ALMEIDA et al., 2015). 

 

2.2 GASES DE EFEITO ESTUFA  

 

Para uma melhor compreensão sobre os GEE, é necessário ressaltar que os GEE são 

compostos gasosos capazes de absorver radiação na frequência do infravermelho, 

aprisionando calor na atmosfera. Ao reter calor, (e à medida em que as atividades humanas 

contribuem para o rápido aumento de suas concentrações na atmosfera), os GEE elevam o 

efeito estufa, promovendo o aquecimento global. (ROCHA, 2009). Na Figura 6 são 

apresentados em porcentagem os gases responsáveis pelo efeito estufa. 
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Figura 6 – Gases responsáveis pelo efeito estufa 

Fonte: CREDCARB (2016) 

 

Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa são: gás carbônico (CO2); metano 

(CH4); clorofluorcarbonos (CFCs); óxidos como o nitroso (N2O) e o ozônio (O3) 

(CREDCARB, 2016). 

Cabe salientar que os GEE são, de certa forma, importantes para o equilíbrio climático 

do planeta, como elucidado pela Empresa de Pesquisa Energética: 

 

Os GEE são importantes para o equilíbrio climático do planeta, pois são compostos 

gasosos que aprisionam calor na atmosfera, o que é fundamental para a vida por 

aqui. Se não existissem esses gases na atmosfera a temperatura do planeta seria tão 

baixa que impediria a existência de boa parte dos seres vivos que conhecemos 

atualmente. 

De acordo com os cientistas, o problema é que estamos emitindo gases de efeito 

estufa (GEE) num ritmo muito acelerado, causando grande desequilíbrio e assim 

promovendo um aquecimento acentuado num período curto de tempo (EPE, 2020, 

p.1). 

 

Assim, apesar de importantes para o equilíbrio climático do planeta, o aumento das 

emissões desses gases e a consequente intensificação do efeito estufa é extremamente 

prejudicial não somente para os seres humanos, podendo gerar consequências catastróficas 

para o planeta como um todo (PEREIRA e DOMINGUES, 2000).  

Do mesmo modo, para Czapela e Rosa (2013), a intensificação do efeito estufa é 

provocada pela emissão de gases poluentes decorrentes de várias atividades humanas, 

ocasionando um conjunto de mudanças no clima relacionado ao aquecimento global. 

Segundo EPE (2020), para grande parte dos cientistas, a temperatura média do planeta 

está aumentando porque as atividades humanas estão emitindo para a atmosfera grande 

quantidade de GEE. Além disso, de acordo com a ONU (2019): 
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(o) aquecimento global e o aumento das concentrações de gases do efeito estufa na 

atmosfera têm provocado efeitos devastadores na vida marinha e na saúde dos 

oceanos. Os fenômenos associados às mudanças climáticas têm provocado a perda 

de oxigênio nos ecossistemas azuis, além das mortes dos recifes de corais e a 

acidificação dos mares (ONU, 2019, p.1).  

 

Pode-se dizer que o fenômeno do aumento das emissões de GEE intensificou-se com o 

advento da Revolução Industrial, na medida em que a humanidade passou a utilizar com mais 

intensidade os combustíveis fósseis, elevando assim a temperatura média do planeta. Vale 

ressaltar que na queima desses combustíveis como carvão mineral, gasolina, óleo diesel e gás 

natural, tem-se a geração dos GEE, tais como: dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o 

óxido nitroso (N2O) e o vapor de água (H2O). Dentre eles, o CO2, também chamado de gás 

carbônico, é o GEE mais relevante, devido à sua grande quantidade (EPE, 2020). 

Diante isso, ressalta-se que o CO2 é, atualmente, responsável pela intensificação de 

mais de 60% do efeito estufa antrópico, “é proveniente da queima de combustíveis fósseis 

(...), queimadas e desmatamentos, que destroem reservatórios naturais e sumidouros, que tem 

a propriedade de absorver o CO2 do ar” (CETESB, 2020, p.1). Sabe-se também, que esse gás 

está presente naturalmente na atmosfera, no entanto a queima de carvão, petróleo e gás 

natural, sobretudo em usinas termoelétricas e indústrias, veículos em circulação e sistemas 

domésticos de aquecimento, está liberando o carbono estocado nesses combustíveis fósseis 

em níveis sem precedentes. Além do mais, o desflorestamento, incluindo as queimadas e os 

desmatamentos, contribuem para a intensificação da liberação do CO2. Em números, 56,6% 

das emissões são provocados pela queima de combustíveis fósseis e 17,3% pelo 

desmatamento e degradação da biomassa (IPCC, 2007 apud CREDCARB, 2016). 

Por isso, atualmente, existe um compromisso global buscando a mitigação das 

mudanças climáticas através da implementação de sistemas de controle de emissões de 

GEE. O Brasil, por sua vez, possui um importante papel de contribuição no combate ao 

aquecimento global. Assim, aderiu metas de redução de emissões de gases que intensificam o 

efeito estufa (CREDCARB, 2016).  

Com isso, diante da ameaça da mudança do clima, bem como da preocupação com o 

aquecimento global, em Paris, foi adotado um novo acordo tendo como objetivo central, 

fortalecer a resposta mundial frente a essa ameaça climática de forma a reforçar a capacidade 

dos países aderentes em lidar com os impactos ambientais decorrentes dessas mudanças por 

meio de um compromisso de redução das emissões dos GEE no contexto do desenvolvimento 

sustentável. (MMA, 2020).  
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Vale ressaltar que o Brasil ratificou o acordo de Paris em 12 de setembro de 2016, na 

qual as intenções do país em contribuir na redução de emissões dos GEE tornaram-se 

compromissos oficiais e internacionais. Assim, através das Contribuições Nacionalmente 

Determinadas – NDC (anteriormente chamadas de pretendidas), o Brasil comprometeu-se a 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025, 

com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir as emissões de gases de efeito estufa 

em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030 (BRASIL, 2020). 

 

A Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) é o principal instrumento de 

comunicação dos compromissos individuais assumidos pelas Partes no Acordo de 

Paris sob a UNFCCC. Além de ações de redução de emissões de gases de efeito 

estufa, as NDC contêm também elementos de adaptação aos efeitos adversos da 

mudança do clima e meios de implementação (financiamento, transferência de 

tecnologia e capacitação) (BRASIL, 2020).  

 

Nesse cenário, o Brasil está comprometido com a proteção do sistema climático. Além 

disso, também está submetido ao Protocolo de Quioto, no qual foram estabelecidas metas 

quantitativas legalmente obrigatórias de redução de emissões de gases de efeito estufa para 

países desenvolvidos (BRASIL, 2020).  

Visando a estimar as reduções das emissões dos GEE no Brasil em diversos setores, o 

Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), dispõe em seu site as 

estatísticas mensuradas pelos órgãos competentes (BRASIL, 2019). Na Figura 7 são 

apresentados as emissões dos gases de efeito estufa no Brasil por setor. 

 

 
Figura 7 – Emissões dos Gases de Efeito Estufa no Brasil por setor 

Fonte: BRASIL (2019) 
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Um dos setores que mais emitem GEE é o da energia, tendo em vista que a uma das 

fontes de geração de energia elétrica é o carvão. Quando queimado, o carvão emite uma 

grande quantidade desses gases para atmosfera. Uma das soluções para a redução deste 

impacto ambiental é substituir os combustíveis fósseis por fontes energéticas que não emitem 

GEE, bem como utilizar tecnologias que possam diminuir essas emissões (EPE, 2020).   

O grande desafio do setor energético brasileiro é justamente manter de forma elevada a 

participação de fontes renováveis na sua matriz, o que implica uma expansão expressiva do 

parque instalado de usinas eólicas, solares, termelétricas a biomassa, e a construção de novas 

hidrelétricas, além de ampliação da produção e consumo de biocombustíveis líquidos, etanol e 

biodiesel, e de investimentos em eficiência energética. Estas representam diversas ações e 

políticas que podem ser tomadas com o objetivo final de reduzir os indicadores de emissão de 

GEE nacionais (EPE, 2016). 

O setor de energia, (em especial a geração de eletricidade, incluindo a produção e o 

consumo de combustíveis fósseis), representa a terceira maior fonte de GEE do Brasil, com 

21% do total nacional em 2018. Também é o setor no qual as emissões mais cresceram no 

período avaliado pelo SEEG, com um aumento de quase quatro vezes desde 1970 (RITTL; 

ANGELO, 2019). A Figura 8 apresenta em porcentagem a proporção de gases de efeito estufa 

por setor. 

 
Figura 8 - Proporção de emissões de gases de efeito estufa por setor 

Fonte: SEEG (2019) 

 

Vale destacar que o setor de energia inclui não somente a energia elétrica, mas a 

principal fonte de emissões no referido setor são os transportes. Este setor congrega todos os 

setores econômicos demandantes de energia. Contudo, o objetivo do presente estudo envolve 
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a questão da energia elétrica e as estimativas relativas à redução da emissão dos GEE frente à 

utilização do sistema fotovoltaico na busca do desenvolvimento sustentável. Isto posto, 

compreendeu-se necessário a busca de alternativas sustentáveis para a geração de energia 

elétrica, sobretudo os incentivos de utilização das fontes renováveis de energia, como a solar. 

(RITTL; ANGELO, 2019). 

 

2.3 POLÍTICAS ENERGÉTICAS RENOVÁVEIS 

 

Tendo em vista o aumento do consumo de energia mundial, um dos grandes desafios 

para a humanidade é garantir que a crescente demanda por energia seja suprida de forma 

segura e sustentável, sem comprometer a qualidade de vida das futuras gerações (PEREIRA, 

2014).  

Com isso, é importante que sejam levadas em consideração as políticas energéticas 

recomendadas por órgãos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU). 

Segundo Pereira (2014), a substituição das fontes de energia de origem fóssil pelas renováveis 

encontra-se atualmente entre as principais questões da agenda internacional das políticas 

públicas. 

Neste sentido, foi elaborado um estudo público e vinculado ao Ministério de Minas e 

Energia (MME), que reforça o compromisso do Brasil de manter elevada a participação de 

fontes renováveis na sua matriz energética, contribuindo com o combate ao aquecimento 

global (EPE, 2016). 

 

A matriz energética brasileira não é resultado apenas da utilização de recursos 

energéticos presentes em abundância no País. Pode-se dizer que a renovabilidade da 

matriz energética brasileira foi amplamente condicionada por políticas energéticas 

tomadas no passado, como a opção preferencial pela fonte hidráulica e o incentivo à 

utilização dos derivados de cana-de-açúcar na matriz de combustíveis, além dos 

programas de eficiência energética (EPE, 2016, p.19).  

 

 Segundo Dutra et al (2013), dentre as fontes de energias renováveis, a energia solar 

destaca-se por ser autônoma, não poluir o meio ambiente, ser uma fonte inesgotável, 

renovável, bem como oferece grande confiabilidade além de reduzir custos de consumo no 

longo prazo. A geração solar fotovoltaica (FV) contribui para uma produção de energia de 

maneira sustentável e limpa, tendo em vista se tratar ser de conversão direta da energia solar 

em energia elétrica de maneira não poluente, silenciosa, eficiente e minimamente prejudicial 

ao meio ambiente (RÜTHER, 2004 apud TAKENAKA, 2010).  
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O Brasil possui uma enorme disponibilidade de recursos solares capazes de 

potencializar o sistema fotovoltaico (TAKENAKA, 2010). Na Figura 9, é possível verificar a 

capacidade de irradiação solar recebida pelo Brasil, conforme apresenta Malagueta (2013).  

Assim, há grande potencial solar no Brasil para tecnologias fotovoltaicas e 

fotovoltaicas concentradas, no entanto há uma carência de dados na literatura nacional e 

internacional que estimem detalhadamente esse potencial (MALAGUETA, 2013). 

 

 
Figura 9 – Irradiação normal direta (DNI) no Brasil 

Fonte: GeoSpatial Toolkit (2012, apud Malagueta, 2013). 

 

2.3.1 Energia Solar Fotovoltaica 

 

A energia solar fotovoltaica é a mais utilizada no mundo para a produção de 

eletricidade e é o objeto deste estudo (RAMOS, et al, 2018). Segundo Colaferro Júnior; 

Sauaia e Koloszuk (2019), a geração distribuída solar fotovoltaica, é uma solução limpa e 

renovável imprescindível, mas ainda recente no Brasil que traz inúmeros benefícios relevantes 

à nossa sociedade. 

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 2011), a energia solar fotovoltaica 

poderá representar um terço da produção global de energia elétrica do mundo até 2060 (IEA, 

2011 apud RAMOS et al, 2018). De acordo com Ramos et al (2018): 
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(a) energia fotovoltaica tem o potencial para ser a maior fonte de eletricidade no 

mundo em longo prazo, devido à abundância e à distribuição do recurso solar no 

planeta, à constante redução dos custos da tecnologia (histórico e projeção) e às 

melhorias em eficiência de materiais e conversão (RAMOS et al, 2018, p.43). 

 

Conforme Nascimento (2017), os benefícios proporcionados pela utilização da fonte 

solar para geração de energia elétrica são tanto do ponto de vista elétrico como ambiental e 

socioeconômico. Acompanhando o expressivo crescimento do setor fotovoltaico no mundo, o 

Brasil vem buscando enfrentar os desafios e criando oportunidades para a inserção da energia 

solar fotovoltaica na matriz energética nacional. 

De acordo com a ANEEL (2005), o aproveitamento da energia solar pode ser realizado 

diretamente para diversos fins, tais como: iluminação, aquecimento de fluidos e ambientes ou 

ainda para geração de potência mecânica ou elétrica, como fonte de energia térmica. Ademais, 

a energia solar pode ainda ser convertida diretamente em energia elétrica por meio de efeitos 

sobre materiais, dentre os quais o termoelétrico e fotovoltaico. 

Por sua vez, a energia solar fotovoltaica é obtida através da conversão da radiação 

solar em eletricidade por intermédio de materiais semicondutores, procedimento conhecido 

como efeito fotovoltaico. Segundo Severino e Oliveira (2010), o efeito fotovoltaico é gerado 

através da absorção da luz solar, que ocasiona uma diferença de potencial na estrutura do 

material semicondutor. 

O Brasil possui um potencial extremamente viável para a utilização dessa fonte 

renovável, tendo em vista ser um país ensolarado. Dessa forma a disponibilização e 

distribuição da radiação solar é intensa (RAMOS et al, 2018). 

De um modo geral, a instalação dos painéis solares fotovoltaicos é simples, no entanto 

deverá ser feito por uma equipe especializada nessa área. O custo dessa instalação dependerá 

de quanto é o consumo mensal da unidade consumidora que deseja utilizar a energia solar 

(SOLAR BRASIL, 2020). Na Figura 10 é mostrado a instalação dos painéis de energia solar 

fotovoltaica.  
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Figura 10 – Instalação dos painéis de energia solar fotovoltaica 

Fonte: Solar Brasil (2020) 

 

A energia solar fotovoltaica é a que mais se sobressai quando se fala em tecnologias 

de geração distribuída de energia. As principais justificativas para isto são: sua instalação é 

mais fácil e que o Sol (fonte primária) incide de forma bastante considerável na maior parte 

do território nacional, sendo vantajoso até para regiões menos favorecidas pela irradiação 

solar (PEREIRA et al., 2006). 

Com a instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica, há também uma 

diminuição significativa das fontes de energia não- renováveis, como afirma Pacheco (2006, 

p. 5):  

  

Esta questão energética vem gerando uma apreensão mundial e ganhando sempre 

mais importância, seja pela questão ambiental, com a necessidade de se reduzir a 

emissão de gases poluentes, e, consequentemente, o consumo de combustíveis 

fósseis, seja pelo fato de uma possível e não muito distante, diminuição significativa 

das fontes de energia não-renováveis,  o  que  ocorre  com  o petróleo,  um bem 

finito e que atualmente não mais consegue acompanhar o crescimento da demanda 

(PACHECO, 2006, p. 5). 

 

Para uma melhor compreensão, o funcionamento do sistema de geração de energia 

fotovoltaica é ilustrado a seguir na Figura 11. Primeiramente, através dos painéis instalados 

no telhado, é captada a energia do sol e transformada em energia elétrica.  Em seguida, o 

inversor converte a energia elétrica gerada pelos painéis em um formato idêntico ao fornecido 

pela distribuidora de energia. Após a conversão da energia em eletricidade, a mesma é 
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conectada ao quadro de distribuição para que ela possa ser utilizada em qualquer equipamento 

interno (SOLARVOLT, 2020). 

 
Figura 11 – Funcionamento do Sistema Fotovoltaico 

Fonte: SolarVolt (2020, p.1). 

 

É importante destacar que o medidor de energia bidirecional, identificado no item 5 da 

Figura 11, mede tanto o consumo do local quanto a energia injetada na rede. Por fim, a rede 

de distribuição absorve qualquer excedente de energia injetada e fornece energia à noite e nos 

momentos onde a geração está baixa (SOLARVOLT, 2020). 

 

2.3.2 Sistema de compensação de energia  

 

O sistema de compensação de energia, também conhecido pelo termo em inglês net 

metering, é um sistema de incentivo às fontes de energia renovável. Ele está previsto na 

Resolução Nº 482/2012 da ANEEL e representa a principal política de incentivo à instalação 

de geração distribuída no país, permitindo que a energia excedente gerada pela unidade 

consumidora com micro e minigeração seja injetada na rede da distribuidora, funcionando 

como uma bateria e armazenando esse excedente. Quando a energia injetada for maior que a 

consumida, o consumidor receberá um crédito em energia (em kWh) a ser utilizado para 

abater o consumo em outro posto tarifário (para consumidores com tarifa horária) ou na fatura 

dos meses subsequentes (GARCETE, 2013). 
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O referido sistema é assim definido pela ANEEL (2012): 

 

Sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada 

por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração distribuída 

é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente 

compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade 

consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade da unidade 

consumidora onde os créditos foram gerados, desde que possua o mesmo Cadastro 

de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério 

da Fazenda (ANEEL, 2012, p.1). 

 

Para um melhor entendimento, o sistema de compensação de energia pode ser 

representado pela Figura 12 a seguir: 

 

 
Figura 12 – Sistema de Compensação de Energia 

Fonte: Desenvolt (2020).  

 

Segundo a ANEEL (2020), o sistema de compensação de energia elétrica ou net 

metering consiste em: 

 

um procedimento no qual um consumidor de energia elétrica instala pequenos 

geradores em sua unidade consumidora (como, por exemplo, painéis solares 

fotovoltaicos e pequenas turbinas eólicas) e a energia gerada é usada para abater o 

consumo de energia elétrica da unidade. Quando a geração for maior que o 

consumo, o saldo positivo de energia poderá ser utilizado para abater o consumo em 

outro posto tarifário ou na fatura do mês subsequente (ANEEL, 2020, p. 1).  

 

Com a criação da Resolução Normativa Nº 482/2012, no Brasil é concebível que os 

próprios consumidores produzam sua própria energia por meio de fontes renováveis, por meio 

de micro ou minigeração distribuída (ANEEL, 2012). Com a Resolução Normativa no 

687/2015, surgiu a categoria de geração distribuída, tornando acessível aos consumidores que 

anteriormente não conseguiam desfrutar, pudessem fazê-lo (ANEEL, 2016). 
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Como geração distribuída tem-se: 

 

Centrais geradoras de energia elétrica, de qualquer potência (que utilize fontes com 

base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, 

conforme regulamentação da ANEEL) com instalações conectadas diretamente no 

sistema elétrico de distribuição ou através de instalações de consumidores, podendo 

operar em paralelo ou de forma isolada e despachadas – ou não – pelo NOS 

(ENERGISA, 2018, p. 11). 

 

De acordo com Colaferro Júnior; Sauaia e Koloszuk (2019), a geração distribuida de 

energia solar fotovoltaica permite ao consumidor de energia elétrica uma maior liberdade e 

autonomia na gestão da geração e do consumo de energia elétrica, de modo com que se torne 

produtor e consumidor mais eficiente e consciente na administração deste insumo vital para a 

vida moderna. É importante destacar também: 

 

A geração distribuída solar fotovoltaica coloca o consumidor no centro das decisões, 

trazendo a ele mais liberdade, independência, autonomia e controle sobre a sua 

energia elétrica. Por isso, 93% dos brasileiros quer gerar energia renovável em casa, 

segundo pesquisa do Ibope Inteligência de 2019 (COLAFERRO JÚNIOR; SAUAIA 

E KOLOSZUK, 2019, p.1). 

 

Este crédito pode ser utilizado para abater o valor da fatura dos próximos meses, sendo 

válidos por até 60 meses. Caso a energia gerada não seja suficiente para o consumo, este será 

complementado pela rede distribuidora local. Se o consumidor não possuir créditos anteriores 

para abatimento, pagará a diferença pela energia (DESENVOLT, 2020).  

Cabe salientar que, segundo Takenaka (2010), a utilização da geração distribuída traz 

grandes benefícios em comparação ao atual e convencional sistema de transmissão e 

distribuição (T&D) de energia, pois esta implica na redução da complexidade. A geração 

convencional é centralizada e distante do ponto de consumo, o que torna este modelo mais 

caro, de baixa confiabilidade e vulnerável. 

A geração distribuída (GD) de energia solar permite que o consumidor gere energia na 

própria unidade de consumo, ou seja, na própria residência ou comércio. (ALMEIDA et al., 

2015).  

Segundo Colaferro Júnior; Sauaia e Koloszuk (2019), os ganhos proporcionados pela 

geração distribuída solar fotovoltaica são diversos. Dentre eles, podem ser citados: a 

ampliação da distribuição de renda local; geração de empregos e oportunidades nas regiões 

onde os sistemas fotovoltaicos são instalados de modo a manter os recursos economizados 

pelos consumidores na própria comunidade, o que movimenta a economia e os pequenos 
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negócios da região. Dessa forma, a economia gerada pela utilização dessa energia sustentável 

fica no local onde a eletricidade é gerada de forma distribuída. 

A Resolução Normativa Nº 482/2012 passará por atualizações para que não onere 

demais os consumidores que ainda não possuem a GD (ANEEL, 2019). Sendo assim, faz-se 

necessário uma análise do quanto ainda será benéfico financeiramente para o consumidor a 

instalação ou continuar pagando por energia elétrica as concessionárias.  

Falta salientar que posteriormente, a Resolução Nº 687 da ANEEL atualizou a 

Resolução Nº 482, possibilitando novos modelos de negócio, como o autoconsumo remoto, 

condomínios e a geração compartilhada, fazendo com que o Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica utilizado no Brasil seja um dos mais avançados no mundo. Além do mais, o 

prazo para a utilização dos créditos na fatura de energia elétrica passou de 36 para 60 meses 

(RAMOS et al, 2018).  

Dessa forma, o sistema de geração de energia fotovoltaica contribui significativamente 

para a sustentabilidade ambiental. Ainda que tenha um alto custo de instalação, são inúmeros 

os benefícios ecológicos e sustentáveis de um projeto fotovoltaico (MULLER, 2020). Com 

isso, a energia solar fotovoltaica agrega inúmeros benefícios para o progresso do Brasil. 

 Além do mais, observou-se que a fonte solar fotovoltaica passou a ter a 7ª posição na 

matriz elétrica brasileira, ultrapassando as nucleares. Ou seja, a energia solar fotovoltaica 

passou a ser a 7ª maior fonte de energia elétrica do Brasil, segundo o mapeamento realizado 

pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica – ABSOLAR demonstrado na 

Figura 13, a seguir: 

 
Figura 13 – Matriz Elétrica Brasileira: Potência instalada em operação (MW) 

Fonte: ABSOLAR (2019) 
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A utilização da energia solar através da instalação de painéis fotovoltaicos não utiliza 

qualquer tipo de combustível fóssil ou emite qualquer espécie de gás poluente. Sendo assim, 

não há poluição ou danos causados ao meio-ambiente. Não há contribuição para o efeito 

estufa. Pode-se dizer que o único impacto desse sistema é ínfimo, ocorrendo apenas no 

processo industrial da fabricação de seus componentes (SOLARVOLT, 2020). 

Verificou-se também que, após a introdução do sistema de net metering, através da 

Resolução Normativa Nº 482/2012, a geração de energia solar fotovoltaica avançou 

significativamente no Brasil. Dito isto, a Figura 14 demonstra o crescimento das unidades 

consumidoras com painéis solares que aderiram ao sistema de compensação de energia. 

Contudo, este número ainda pequeno, tendo em vista o grande potencial brasileiro de 

aproveitamento da fonte solar (NASCIMENTO, 2017). 

 
Figura 14 - Unidades consumidoras com geração solar fotovoltaica 

Fonte: Nascimento (2017, p. 29) 

 

Ademais, restou comprovado que a energia solar fotovoltaica é uma importante 

alternativa para solucionar os desafios energéticos globais de forma a tirar a dependência 

energética dos combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural, reduzindo a 

emissão de gases do efeito estufa que contribuem para o aquecimento global (SOLAR 

BRASIL, 2020). 

A utilização do sistema de compensação de energia também irá trazer grandes 

benefícios a longo prazo, sobretudo de caráter ambiental, tendo em vista que a permissão de 

que a energia excedente gerada por uma unidade consumidora com micro ou minigeração seja 

injetada na rede da distribuidora e posteriormente utilizada para abater o seu consumo mensal, 
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reduzirá drasticamente a emissão dos gases de efeito estufa, uma vez que só são emitidos 

durante a fabricação dos componentes dos painéis fotovoltaicos.  

De tal modo, a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Comunicação de 

Energia (ABESCO), desenvolveu um estudo de forma a estimar o volume de CO2 evitado em 

um cenário no qual 20 mil residências utilizassem os módulos fotovoltaicos e produzissem 

cerca de 180 kWh/mês: 

 

Estudo desenvolvido pela ABESCO revela que uma residência equipada com um 

sistema fotovoltaico capaz de gerar 180 kwh/mês pode reduzir cerca de 1,3 

toneladas de CO2 na atmosfera em um ano. Em 25 anos, tempo de garantia dos 

módulos fotovoltaicos, esse volume pode alcançar cerca de 32 toneladas (...). 

Segundo Dalmonico, se 20 mil residências ou unidades consumidoras produzissem 

cerca de 180kwh/mês (o consumo médio mensal por residência no Brasil é de 166 

kwh) seria possível reduzir a emissão de 26 mil toneladas de CO2 na atmosfera 

anualmente, além de gerar uma economia de até R$22 milhões por ano (ABESCO, 

2016, p.1). 
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3.  METODOLOGIA 

 

 

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  

  

Este capítulo tem o objetivo de apresentar e detalhar a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do presente estudo, de forma a analisar o cenário atual da energia solar 

fotovoltaica no Brasil após o incentivo proporcionado pelas Resoluções Normativas da 

ANEEL, sobretudo a de Nº 482/2012. Também objetiva explicar como foi realizada a 

avaliação da economia proporcionada por meio do sistema de compensação de energia, 

considerando a emissão dos gases de efeito estufa (GEE). 

A metodologia do presente trabalho possui duas vertentes: uma de revisão bibliográfica, 

com o objetivo de aprimorar o conhecimento do contexto e dinâmica da energia solar 

fotovoltaica no Brasil, e outra focada em uma análise quantitativa, sendo possível realizar o 

cálculo da redução de CO2 evitada a partir da implementação da energia solar fotovoltaica. 

O cálculo realizado para simular a quantidade de CO2 evitado por ano no Brasil é dado 

pelo produto da energia gerada (kWh) pelo fator médio anual (tCO2/MWh) do SIN: 

Valor Carbono Evitado (Kg) = Eletricidade produzida em kWh x Fator Médio Anual 

do SIN em tCO2/MWh. 

 

3.2 SIMULAÇÕES DE EMISSÃO DE CO2 

 

 No Brasil, 98,3% da energia elétrica consumida é proveniente do Sistema Interligado 

Nacional (SIN) (MULLER, 2020). Embora se tenha dificuldades em gerar estatísticas sobre a 

economia de caráter ambiental proporcionada a partir do sistema de compensação de energia, 

considerando a emissão dos GEE, foi possível realizar uma simulação da quantidade de 

emissão de CO2 evitado ao se utilizar a energia solar fotovoltaica.  

Vale ressaltar que os sistemas fotovoltaicos que são conectados à rede estão 

submetidos ao contexto da Geração Distribuída (GD), modalidade na qual a unidade 

consumidora troca energia com a distribuidora local, parte integrante do SIN. Dessa forma, a 

unidade fornece e consome energia através da rede, mas em geral evita ou diminu i 

consideravelmente o consumo de energia do SIN (MULLER, 2020). 
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De acordo com a mesma fonte, é possível calcular a quantidade de CO2 evitado com o 

uso do sistema de geração de energia fotovoltaico. Para isso, utilizam-se nos cálculos de 

sustentabilidade os fatores de emissão de CO2 pela geração de energia elétrica no SIN.  

   Os fatores de emissão de CO2 são representados na Figura 15. Os mesmos foram 

encontrados no site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC), e têm por finalidade estimar a quantidade de CO2 emitida.  
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Figura 15 – Fatores de emissão do SIN  

Fonte: Adaptada de MCTIC (2020). 

 

Com os fatores de emissão do SIN e os dados de produção de energia do Balanço 

Energético Nacional (BEN), foi possível calcular a quantidade de CO2 evitado a partir de 

2014, apesar deste ano a contribuição da energia solar fotovoltaica ainda ser ínfima. Foram 

encontrados dados do ano de 2014 a 2018, que são encontrados no quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2 – Energia solar gerada 

ANO

ENERGIA 

GERADA x 10^7 

(kWh)
2014 1.163

2015 5.815

2016 8.141

2017 83.736

2018 346.574  

Fonte: Adaptada de BEN (2019). 
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Além disso, a cálculo pode ser usada para medir a quantidade de CO2 evitado por 

qualquer quantidade de energia gerada, como por exemplo em casos que o usuário deseja 

avaliar a quantidade evitada na sua unidade consumidora, seja residência, comércio ou 

indústria. Com os valores da energia elétrica gerada em um determinado período de tempo e o 

fator de emissão médio do anual SIN para o mesmo período, é possível realizar o cálculo da 

quantidade de CO2 evitada por uma instalação fotovoltaica. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados da análise quantitativa para o ano base de 2018 são mostrados na Figura 

16. Em 2014, nota-se que a participação da energia solar ainda era muito pequena no Brasil. 

Neste ano, houve a primeira contratação de energia solar de geração pública centralizada. 

Com o intuito de incentivar e promover o uso da energia solar fotovoltaica no país, no ano 

seguinte, mais dois leilões foram realizados, e o início de suprimento foi nos anos de 2017 e 

2018.  

 

 

Figura 16 – CO2 evitado (kg) por ano 

Fonte:  Autoria própria (2020) 

 

 Na Figura 17, é ilustrado os valores acumulados de CO2 evitado em quilo (kg) no 

período de 2014 a 2018. Nota-se que para o ano de 2014 o valor acumulado é o mesmo da 

energia gerada naquele ano, devido ao ano de 2013 ter apresentado um valor considerado nulo 

no Balanço Energético Nacional (BEN). O valor total de CO2 evitado no período foi de quase 

3,5 x 105 toneladas que corresponde a aproximadamente 35% da quantidade de carbono 

equivalente (GtCO2eq) emitido pelo Brasil em 2018, onde foi emitido um total de 1,9 

gigatonelada de carbono equivalente. 
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Figura 17 – CO2 evitado acumulado (kg) durante os anos 

Fonte:  Autoria própria (2020) 

 

A metodologia de utilizar o fator médio anual do SIN não é precisa, pois vários fatores 

de emissão da matriz energética brasileira devem ser analisados. A capacidade instalada de 

geração do SIN é mista, sendo composta por hidrelétricas, usinas eólicas, térmicas entre 

outras. O mesmo não está relacionado apenas com energia solar fotovoltaica, o que se torna 

trabalhoso estimar a quantidade de CO2 evitada apenas por essa fonte de energia, uma vez que 

o sistema é integrado. Sendo assim, torna-se um dado especulativo. 

Além disso, é importante mencionar o apoio a investimentos tanto na geração quanto 

na distribuição nas energias renováveis além da energia solar fotovoltaica. Como por exemplo 

a partir do uso da fonte solar térmica, biomassa (exceto cana-de-açúcar), energia eólica, 

desenvolvimento tecnólogico dos setores de energia dos oceanos (ondas e marés), entre 

outros. Substituição no uso de combustíveis por fontes como biogás e energias renováveis, 

bem como incentivos para redução de energia com equipamentos e maquinários para 

produção de insumos, contenção do desmatamento e restauração de biomas. 

O fator médio anual do SIN que é calculado e disponibilizado hoje pelo órgão 

responsável (MCTIC) mostra um dado em escala nacional, além de não considerar o fator 

marginal de outras fontes de energia sendo introduzidas no sistema, que hoje é interligado, 

não considera a regionalidade brasileira.  Cada região brasileira recebe uma incidência solar 

diferente e além do mais, cada região possui suas características, como por exemplo no 

Nordeste a presença da energia eólica pode estar competindo com a energia solar, ou seja, não 
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é possível calcular o CO2 evitado apenas da energia solar fotovoltaica, enquanto no Sudeste a 

quantidade de CO2 evitada pela mesma energia pode ser mais condizente com a realidade. Se 

o fosse possível analisar cada região isolada, os números seriam mais precisos e 

consideráveis.  

Para uma verificação dos dados encontrados com o fator médio anual, a base de 

cálculo deveria considerar o fator marginal brasileiro, sendo assim seria possível analisar qual 

dado é mais preciso e possui maior ou menor interferência quando se tem o objetivo de 

estimar a quantidade de CO2 evitado. 
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5. CONCLUSÕES 

 

5.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

Conforme verificado ao longo deste estudo, no dia-a-dia são praticadas diversas 

atividades que emitem gás carbônico e outros GEE, contribuindo, para a intensificação do 

efeito estufa, devido à queima de combustíveis fósseis. Foi possível concluir que a energia 

solar fotovoltaica tem grande potencial para auxiliar na problemática do aquecimento global 

por meio da contribuição dos GEE que podem ser evitados.  

A quantidade de emissão de CO2 evitada é uma das formas conhecidas de demonstrar 

a sustentabilidade ambiental. Com o trabalho desenvolvido, foi possível observar valores 

significativos de massa de CO2 que pode ser evitada. Assim, o sistema de compensação 

fotovoltaico é essencial para reduzir as emissões de GEE em busca de uma economia de baixo 

carbono. Além disso, destaca-se a importância da mini e da microgeração de energia 

residencial, bem como a utilização do sistema de compensação de energia, como uma das 

formas de alcançar as metas de redução de CO2 e diminuir o crescente volume de emissão de 

GEE. 

Foi possível comprovar que a energia solar fotovoltaica é eficiente, sustentável e 

econômica. Esta se mostra uma estratégia viável a ser utilizada pela população em geral e 

indústrias, pois é possível gerar a própria energia, ajudar o meio ambiente, e ainda ter uma 

economia financeira. Isto é favorecido também pelo incentivo que o governo tem dado para 

estimular a implementação da instalação das placas solares pela sociedade. 

 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

O estudo realizado apresentou algumas limitações quanto aos dados específicos por 

região, visto que a radiação solar é diferente em cada região brasileira. A contribuição na 

geração de energia solar fotovoltaica pode ser distinta devido ao seu potencial. Por exemplo, o 

nordeste brasileiro apresenta os maiores valores de irradiação solar global, com a maior média 

e a menor variabilidade anual. 

Uma outra limitação do estudo foi a impossibilidade de considerar a contribuição de 

outras fontes que constituem a matriz energética brasileira juntamente da energia solar 

fotovoltaica (por exemplo, a energia eólica). Desta forma, poder-se-ia analisar o fator marginal 

dessas outras fontes simultaneamente. 
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5.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para trabalhos futuros, a principal sugestão seria um levantamento de dados mais 

completo para analisar se o fator médio anual do SIN é a melhor alternativa para estimar a 

quantidade de CO2 evitado. Uma análise sobre a incidência da irradiação solar por região, 

estação e horários seria muito importante para verificar qual período e local é melhor para se 

investir em instalações visando evitar a geração de gases de efeito estufa.  

A quantidade de sistemas fotovoltaicos instalados, bem como as capacidades de 

geração de energia de cada um deles com variáveis, estimadas na forma de potência instalada e 

porcentagem que entraria como contribuição na matriz energética brasileira, são parâmetros 

importantes de se obter em futuros trabalhos. Além disto, uma análise relacionando os custos 

das instalações, a economia financeira e a preservação ambiental se faz relevante para estudos 

sobre o tema. 
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