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ENERGIA RENOVÁVEL: FOTOVOLTAICA 

 

1. RESUMO 

Este estudo analisa a viabilidade de expansão da energia renovável como 

solução para determinados problemas, como a falta de chuva em épocas sazonais 

implicando no uso de termoelétricas que geram maiores custos ao governo e 

consumidor.  Torna-se necessário a utilização de fontes alternativas devido à 

escassez inevitável dos recursos explorados atualmente, como água e petróleo, que 

devido ao uso desregrado tendem a faltar, consequência também do crescimento 

populacional que resulta no aumento do consumo sem reposição adequada ou 

tempo viável para manutenção do equilíbrio natural.  

Desta forma, serão apresentados por meio de dados oficiais os custos de 

projeto, os benefícios econômicos, seus conceitos e causas, perante a perspectiva 

de uma energia limpa visando uma melhoria continuada no meio ambiente e 

padrões financeiros menos dispendiosos.  

Palavras-chaves: Fontes alternativas; Energia Solar; Questões Ambientais. 

   

2. INTRODUÇÃO   

No Brasil existe uma combinação de políticas públicas para incentivo, 

estímulo e pesquisas de novas tecnologias sobre fontes renováveis diante de um 

vasto território com riquezas naturais de grande potencial. Dentre estes incentivos, 

para estimular o consumo de energia limpa, encontramos o desconto no imposto 

sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) destinada às empresas que 

consumirem energias renováveis provenientes de fontes solares, que além de 

suprirem a produção em usinas, também geram mais empregos e renda para 

população, surgindo um ciclo sustentável debatido em muitos encontros 

internacionais sobre políticas do meio ambiente, do qual o Brasil é consignatário. 

O estudo da energia renovável demonstra características e formas viáveis 

de implementação, devido seus benefícios e inexistência do impacto nocivo ao 

ecossistema, pois sua capacidade de regeneração oferece um valor positivo a 

sustentabilidade, contribuindo exponencialmente para a melhoria da qualidade de 

vida e meio ambiente. Devido à localização geográfica do Brasil, privilegiada pelo 

clima tropical e ensolarado, a captação dos raios solares pelos painéis solares pode 
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atingir seu limite de eficácia, obtendo maior rentabilidade e fácil acesso aos 

interessados.  

 

3. OBJETIVOS  

Geral: O objetivo é o estudo da “energia renovável”, demostrando suas 

características, aplicações e benefícios de utilização da energia solar no Brasil. 

Específico: 

- Comprovar a eficácia deste recurso como energia renovável; 

- Demonstrar os benefícios na utilização de energia solar; 

- Diferenciar o uso da “Energia renovável” x “Energia comum” favorecendo a 

sustentabilidade do meio ambiente. 

- Salientar os incentivos fiscais propostos pelo governo. 

 

4. METODOLOGIA 

As pesquisas foram realizadas de maneira quantitativa, por meio de sites 

oficiais, livros voltados ao tema, artigos científicos e estudos de profissionais 

relacionados a área, bem como informações governamentais sobre política pública 

de incentivo fiscal, por se tratar de uma questão recente, comparado com as 

energias convencionais. 

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p 61) a pesquisa bibliográfica “é a 

forma básica de estudos minuciosos e deve abordar detalhes básicos do estudo de 

um determinado tema do qual se busca compreensão. ” 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 FORMAS EXISTENTES DE ENERGIAS 

As fontes de energias presentes em nosso planeta são dividias em duas 

categorias, renováveis e não renováveis. Energias de caráter não renovável são 

aquelas encontradas na natureza em quantidades limitadas que tendem a se 

extinguir conforme o consumo, por falta da capacidade de regeneração, sendo alvo 

de preocupação devido a dependência criada por alguns países.  

Para as energias renováveis, neste caso a energia solar, encontramos 

vantagens frente a não renovável que merecem destaque em três pontos vistos 

como primordial, onde o primeiro e mais importante o fato de não poluir o meio 

ambiente, sendo renovável e sua existe em abundância, ao contrário da não 
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renovável que presenciamos constantemente envolvidas em desastres naturais, seja 

pelo vazamento de petróleo e derivados no mar, a poluição provocada pela queima 

do carvão ou vazamento de Urânio em usinas nucleares, decretados como “energia 

suja” por causar danos diretos ao meio ambiente e para a sociedade, como doenças 

e deterioração da camada de ozônio que preocupa governos mundiais, por resultar 

no aquecimento global. 

 

5.2 ENERGIAS RENOVÁVEIS X MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Uma consideração se faz necessária, percebida e difundida de maneira 

mediática pouco notada pela sociedade, a tão requisitada redução do consumo de 

energia, pois quanto maior for a conscientização sobre sua eficiência estar atrelada 

ao uso responsável, melhor serão as possibilidades de sua renovação no meio 

ambiente e menores os impacto nas mudanças climáticas, mas para que isso ocorra, 

torna-se preciso superar algumas barreiras, como falta de informação precisa, 

conscientização, problemas socioculturais, institucionais e políticas. 

Neste seguimento, encontramos a energia renovável como fonte limpa de 

energia de suma importância para o Brasil, por apresentar pontos positivos como 

redução nas emissões de poluentes causadores do efeito estufa, entre outros. De 

acordo com a Aneel em nota técnica datada de 20 de junho de 2011, essa fonte já é 

viável no Brasil com resultados promissores e propósito de desenvolvimento para 

melhorarias futuras, principalmente no sistema de rede elétrica. 

 

5.3 VALOR AGREGADO A SUSTENTABILIDADE 

Atualmente o foco em pontos de geração é praticamente único, portanto se 

for utilizada geração distribuída, isto é, fotovoltaica diminui a necessidade de 

expansão das linhas de transmissão e novos investimentos em grandes 

hidrelétricas. 

O ambiente melhora por ser favorecido pela geração de energia limpa, pois 

a energia renovável mitiga a emissão de CO2 na atmosfera e vários agentes 

financeiros já trabalham com linhas específicas e com juros diferenciadas para 

projetos de geração de energia através de fontes limpas. 
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5.4 FONTE DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Objetivando contribuir para uma medida ecologicamente correta, de acordo 

com a realidade vivenciada oferecer medidas que possam ser adotadas e 

incentivada, tendo por fonte natural o Sol, encontramos três principais tecnologias 

sobre fontes de energias limpas, entre elas a célula fotovoltaica onde seu 

componente básico é interconectado para formar um modulo com capacidade típica 

entre 50 e 200 watts (W), constituído de material semicondutor que transforma a 

energia solar em eletricidade de corrente continua, combinados com inversores e 

baterias que podem formar sistemas de dezenas de megawatts (M W), utilizando 

basicamente utilizam duas tecnologias, o silício cristalino e filmes finos.  

As células com concentradores de energia solar são as que apresentam 

maiores eficiências (até 40% de conversão), estando a tecnologia próxima de torna-

se comercialmente disponível (IEA, 2011e). 

Quanto ao sistema fotovoltaico, encontramos vantagens consideráveis por 

utilizar-se diretamente da luz solar como componente de difusão para produção de 

eletricidade, permitindo seu funcionamento em dias que o “céu está limpo”. Essa 

fonte apresentou maior crescimento no mundo nos últimos anos, pelas políticas 

baseadas em tarifas feed-in e pela redução do custo de aquisição dos sistemas, pois 

parte da energia fotovoltaica provém de autoprodutores residenciais. 

 

5.5 FABRICANTE E CUSTOS DE MODULOS FOTOVOLTAICOS 

Diante das pesquisas realizadas, o maior fabricante de módulos fotovoltaicos 

atualmente no mundo é a China e os preços apresentaram uma queda expressiva 

de 20% em vinte anos. Proporcionalmente, a cada dobra ocorrida na capacidade 

acumulada de produtos vendidos ocorria a queda no preço médio, como citado no 

IPCC em 2011: “ o preço médio no mundo caiu de US$ 22 por watt (W) em 1980 

para menos de US$ 1,5 por watt em 2010, a preços de 2005. ” 

Portanto, o preço da energia em locais que apresentam condições climáticas 

propicias com elevada incidência de radiação solar, o custo fica competitivo com o 

preço cobrado pelas distribuidoras, pois são comuns taxas aplicadas a 

consumidores residenciais de R$ 350 por megawatt-hora, ou seja, a mesma taxa 

cambial. 
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5.6 POLITICAS DE INCENTIVOS, IMPLANTAÇÃO E REGULATORIAS DE                                                                                    

FONTES RENOVÁVEIS 

Ressalta-se: O relatório Especial do IPCC sobre Energias Renováveis e 

Mitigação das Mudanças Climáticas – SRREN (IPCC, 2011) apresenta 

mecanismos que podem estimular e fazer crescer as pesquisa e 

desenvolvimento em energias renováveis, incluindo os incentivos ficais e 

tributários, subsídios diretos, mecanismos estatais de financiamento e 

financiamentos públicos. Outras alternativas são as premiações que 

incentivem esse desenvolvimento de inovações na área de energias 

renováveis, criando mecanismos que permitam que as despesas incorridas em 

relação as atividades de pesquisa e desenvolvimento sejam utilizadas como 

credito tributário a ser abatido nos impostos devidos, parcerias público-

privada para inovação em fontes limpas utilizadas com o propósito de repartir 

custos nas pesquisas com a aplicação de recursos públicos a fundo perdido 

ou implementação de mecanismos que deverão ser reembolsados no caso de 

sucesso na comercialização da propriedade intelectual ou exploração da 

técnica desenvolvida. 

Políticas regulatórias são baseadas em quantidade, preço, aspectos 

qualitativos e política de acesso, isto é, incluem programas de cotas que em 

determinado período de tempo podem estar relacionados a certificados negociáveis 

de energias renováveis permitindo maior flexibilidade no seu cumprimento ou leilões 

que podem ser realizados para cada fonte permitindo competição entre elas. 

 

5.7 LEIS AMBIENTAIS 

No Brasil, contamos com Leis Ambientais consideradas perfeitas e 

abrangentes perante as demais em vigência no mundo na defesa e combate ao 

crime ambiental, independentemente de sua real funcionalidade e aplicabilidade se 

tornam incisivas e onerosas aos infratores, podendo estabelecer punições na esfera 

penal aos responsáveis e garantir a preservação do maior patrimônio nacional, 

seguindo abaixo alguma delas: 

BRASIL. Lei da Ação Civil Pública n° 7.347, de 24/07/1985. Interesses 

difusos, trata-se da ação de responsabilidades por danos causados ao meio 

ambiente, consumidor e patrimônio artístico, turístico ou paisagístico. 
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BRASIL. Lei da Política Nacional do Meio Ambiente n° 6.938, de 

17/01/1981. É a lei ambiental mais importante e define que o poluidor é obrigado a 

indenizar danos ambientais que causar, independentemente da culpa. O Ministério 

Público pode propor ações de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, 

impondo ao poluidor a obrigação de recuperar e/ou indenizar prejuízos causados. 

Está lei criou a obrigatoriedade dos estudos e respectivos relatórios de Impacto 

Ambiental (EIA-RIMA). 

BRASIL. Lei de Recursos Hídricos n° 9.433, de 08/01/1997. Institui a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos. Define a água como recurso natural limitado, dotado de valor econômico, 

que pode ter usos múltiplos (consumo humano, produção de energia, transporte, 

lançamento de esgotos). A lei prevê também a criação do Sistema Nacional de 

Informação sobre Recursos Hídricos para a coleta, tratamento, armazenamento e 

recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua 

gestão. 

 

5.8 NORMA E LEIS QUE FAVORECEM A IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA 

FOTOVOLTAICA NO BRASIL 

Prevê em propagar de maneira coordenada e controlada novos recursos em 

âmbito coletivo ou individual que atendam a necessidade humana, por meio de 

apoio financeiro ou isenções, como citado a seguir: 

BRASIL. Resolução Normativa n° 482/17, de 17/04/2012. Permite condições 

gerais para aderir a microgreração e minigeração distribuída ao sistema de 

distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação, e outras providências. O 

consumidor poderá gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis 

ou cogeração qualificada, utilizar ela ou armazenar na rede em até 36 meses. 

BRASIL. Lei de Incentivo n° 13.169/2015, de 06/10/2015. Isenta diversos 

impostos, incluindo também de taxas na conta de luz para todos aqueles que 

utilizam a Energia Solar. Além disso, a isenção também inclui as taxas de 

importações de produtos, para estimular a instalações de placas solares. 

BRASIL. Lei do senado n° 317/13, de 19/12/2014. Isenta do Imposto sobre a 

Importação os equipamentos e componentes de geração elétrica de fonte solar 

quando houver oferta do bem produzido no Brasil em condições similares às do 
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importado quanto ao padrão de qualidade, conteúdo técnico, preço e capacidade 

produtiva. 

 

6. RESULTADOS  

Os resultados adquiridos, que comprovam a relevância das energias 

renováveis para o ser humano e o reconhecimento gradual, podem ser percebidos 

nos gráficos apresentados, com ênfase para o primeiro gráfico que trata do período 

de 2012 a 2017 sobre o reconhecimento dos valores e evolução dos investimentos 

na energia fotovoltaica. 

 

Gráfico 1 – Reconhecimento dos valores e evolução dos investimentos na energia 

fotovoltaica 

 

FONTE: http://www.solarix.eco.br/energia-solar-panorama-mundial/ 

 

A partir dessa regulamentação que a energia fotovoltaica começou a ser 

conhecida e utilizada no brasil, pois foram reconhecidas suas contribuições positivas 

a sustentabilidade ambiental através dos incentivos e benefícios aprovados pelo 

governo. 

 

Gráfico 2 – Crescimento da energia fovoltaica 

http://www.solarix.eco.br/energia-solar-panorama-mundial/
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FONTE: http://www.eren-brasil.com/pt-br/energia-solar.php 

 

Em 2012, o governo aprovou a resolução 482, que permite aos consumidores 

que instalarem plantas fotovoltaicas de até 5 MWp, utilizarem a energia em tempo 

real ou que enviem para rede por até 36 meses, o chamado Net Metering, fiquem 

isentos de impostos de equipamentos solares e da eletricidade advinda de 

empreendimentos fotovoltaicos. 

 

Gráfico 3 - Economia financeira ao longo dos anos

 

FONTE: https://www.osetoreletrico.com.br/energia-solar-no-brasil/ 

 

Retorno de investimento em aproximadamente 3 anos e a economia com 

tarifas ao longo dos anos.  

 

 

https://www.osetoreletrico.com.br/energia-solar-no-brasil/
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Gráfico 4 – Comparação custo energia eletrica x energia fotovoltaica 

 

FONTE: http://ciasolarenergia.com.br/ 

 

Comparação do custo da energia elétrica projetada para os próximos anos 

com o preço da energia gerada por um sistema solar fotovoltaico em 25 anos de 

funcionamento. Nos últimos a média de aumento da tarifa de energia no Brasil foi de 

11 a 13%, vantagem nítida em investir em energia solar. 

 

Gráfico 5 - Composição do consumo de energia elétrica brasileiro 

 

FONTE: Empresa de pesquisa energética, 2014 

 

Temperaturas elevadas e estiagem são fatores contribuintes a crise que 

enfrentamos, como vemos no gráfico o setor industrial e residencial são os maiores 

consumidores de energia, portanto uma alternativa para utilização de fontes limpas 

de energias e diminuição da poluição ambiental.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Conclui-se que cultivar ou adotar padrões de responsabilidade 

socioambiental é gerir inovações e informações sobre o ambiente criando um 

ambiente propicio, capaz de colocar em pratica o conjunto de comportamento 

coletivo em prol do desenvolvimento sustentável buscado em todo território nacional. 

Com o passar do tempo várias transformações tornaram o acesso a aquisição desse 

projeto cada vez mais acessíveis e indispensáveis, pois a demanda no consumo de 

energia é cada vez maior em todos os setores e intensifica a busca por novos meios 

de gerar energia limpa. Através do sistema conhecido como fotovoltaica, isto é, 

energia solar o Brasil evolui com o passar dos anos, tornando ela uma das 

alternativas mais vantajosas que atende requisitos ecológicos e contribui para o 

desenvolvimento de um futuro mais limpo. A implementação desse projeto inovador 

diferencia a energia renovável da energia comum pontuando seu lado positivo, 

direcionando ao caminho da sustentabilidade, isto é, explorar o seu melhor é 

agregar valor e gerar benefício as gerações futuras.  
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