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Resumo: Atualmente, no Brasil, a principal fonte de eletricidade consumida é proveniente de 

usinas hidrelétricas. Embora este tipo de geração de energia seja considerada renovável, causa 

grandes impactos ambientais em sua instalação e preços abusivos por taxas de utilização. Neste 

sentido, a busca de alternativas energéticas mais sustentáveis para trazer uma energia e retorno 

financeiro para o consumidor são cada vez mais necessário. Assim, o presente artigo tem como 

objetivo fazer uma comparação entre a eletricidade convencional e o uso da energia fotovoltaica 

como uma possível ferramenta para reduzir os gastos e os impactos sobre o meio ambiente, por meio 

de dois sistemas fotovoltaicos. Os resultados mostram que os sistemas fotovoltaicos são uma 

alternativa possível para os consumidores que procuram economia e a energia fotovoltaica é 

considerado fontes limpas e renováveis, reduzindo as emissões de CO2 para a atmosfera. 

Palavras-chaves: Energia, fotovoltaica, economia, impactos ambientais. 

THE PHOTOVOLTAIC ENERGY USE AS AN ALTERNATIVE TO 

CONVENTIONAL ENERGY CONSUMPTION: REFLECTIONS ON THE 

DECREASE IN CO2 EMISSION IN THE ATMOSPHERE. 

Abstract: Currently in Brazil, the main source of electricity consumed comes from hydroelectric 

plants. Although this type of power generation is considered renewable, causes major environmental 

impacts in its installation and abusive pricing by user fees. In this sense, the search for more 

sustainable energy alternatives to bring an energy and financial return for the consumer are 

increasingly necessary. This article aims to make a comparison between conventional electricity and 

the use of photovoltaics as a possible tool to reduce costs and impact on the environment through two 

photovoltaic systems. The results show that photovoltaic systems are a possible alternative for 

consumers seeking economy and photovoltaics is considered clean and renewable sources, reducing 

CO2 emissions to the atmosphere. 

Keywords: Energy, photovoltaics, economics, environmental impacts. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A prosperidade humana sempre esteve intimamente relacionada à capacidade de capturar, 

coletar e aproveitar energia (FAPESP, 2010). A necessidade humana pelo uso de energia ao longo dos 

anos desenvolveu uma crise energética, que vem cada vez mais sendo discutida como um dos grandes 

desafios da atualidade. Segundo Cabral & Vieira (2012), podem-se destacar alguns fatores 

relacionados a esta crise, como a redução das reservas petrolíferas mundiais, principalmente após a 

crise do petróleo na década de 70, impactos ambientais causados pelo uso de fontes de energia 



 

 

poluentes, a potencial escassez dos recursos naturais e o aumento da demanda por oferta de energia. 

Desta maneira, encontra-se a necessidade de reduzir o uso dos recursos naturais do planeta, tendo 

assim uma evolução mais sustentável onde o consumo dos recursos seja de acordo com os limites 

aceitáveis para que estes não sejam consumidos totalmente.  

No Brasil, as principais fontes de energia elétrica são respectivamente: hidroelétrica, 

termoelétrica de biomassa e gás natural (MME, 2015). Como é de conhecimento, estas fontes são 

grandes causadoras de impactos ambientais. As usinas hidroelétricas, apesar de serem consideradas 

fontes de energia limpa, devido ao seu processo não poluir as águas utilizadas para gerar a energia, em 

algumas regiões elas trouxeram pontos negativos, como a inundações de áreas de mata (MÜLLER, 

1995; Bermann, 2012). Segundo Leite (2005), a implantação de hidrelétricas podem gerar impactos 

ambientais na hidrologia, clima, erosão, assoreamento, sismologia, flora, fauna e alteração da 

paisagem.  

As termoelétricas geram energia utilizando fontes primárias não renováveis como: o carvão, 

óleo, gás natural e renovável como a biomassa. De acordo com Inatomi (2005), a queima destas fontes 

geram impactos na emissão de gases tóxicos. Para Favaretto (1999), as termoelétricas são vorazes 

consumidoras de diesel ou carvão, e importantes fontes de gás carbônico e óxidos de nitrogênio e de 

enxofre, poluentes que acentuam o efeito estufa e acarretam chuvas ácidas. A obtenção de eletricidade 

por meio de combustíveis fósseis é a principal fonte de óxidos de enxofre (SOx,SO2), óxidos de 

nitrogênio (NOx, NO e NO2), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), monóxido de carbono (CO) e 

particulados (entre eles o chumbo Pb) (GOLDEMBERG, 2003). 

Segundo o Relatório do Balanço Energético Nacional (BEN), publicado pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) em 2015, a geração de energia elétrica no Brasil em centrais de serviço 

público e autoprodutores atingiu 590,5 TWh em 2014, resultado 3,4% superior ao de 2013. A principal 

fonte de energia elétrica no país ainda é a hidráulica, embora tal fonte tenha apresentado uma redução 

de 4,5% na comparação com o ano anterior. A geração elétrica a partir de não renováveis representou 

26,9% do total nacional, contra 23,3% em 2013. A geração de autoprodutores (APE) em 2014 

participou com 15,9% do total produzido, considerando o agregado de todas as fontes utilizadas, 

atingindo um montante de 94,0 TWh (BEN, 2015). Já no BEN de 2014, a geração elétrica a partir de 

não renováveis representou 20,7% do total nacional, contra 15,5% em 2012. A geração de 

autoprodutores em 2013 participou com 15,1% do total produzido, considerando o agregado de todas 

as fontes utilizadas. 

O Brasil dispõe de uma matriz elétrica de origem predominantemente renovável, com destaque 

para a geração hidráulica que respondeu no ano de 2014 por 65,2% da oferta interna (MME, 2015). No 

entanto, outras fontes merecem destaque como os aumentos de 85,6% na oferta por eólica, de 43,4% 

por óleo, e de 30,9% por lixívia e outras renováveis. Na biomassa, o destaque fica com o bom 

desempenho da geração por bagaço de cana, com crescimento de 8,1% em 2014 (MME, 2015). 

Tendo em vista todas essas considerações sobre o crescente aumento por uso de fontes 

renováveis de geração de energia elétrica, fica claro que existe urgência na busca por novas soluções 

para uma geração mais sustentável, uma geração que não polua as nossas águas, não acabe com nossas 

reservas de combustíveis fosseis, diminuindo os impactos ambientais causados por algumas destas 

alternativas. 

Segundo Veiga (2005), o conceito de desenvolvimento sustentável é uma utopia para o século 

XXI, apesar de defender a necessidade de se buscar um novo paradigma científico capaz de substituir 

os paradigmas do “globalismo”. De acordo com o que argumenta Almeida (2002), a base do 

desenvolvimento sustentável é um sistema de mercados abertos e competitivos em que os preços 

refletem com as transparências dos custos, inclusive os ambientais. Desta forma pode-se dizer que a 

existência de um mercado competitivo estimulará a queda nos preços dos sistemas de produção de 

energia, de modo que se busque criar novas tecnologias que, sob o viés econômico e ambiental, 

tornam a produção energética mais eficiente, minimizando a poluição e os impactos ambientais 

(CABRAL & VIEIRA, 2012). 

Alguns países vêm apostando em novas tecnologias na geração de energia para quem sabe 

quebrar o paradigma utópico. Uma delas é a fotovoltaica que nos últimos anos vem tendo um 

crescimento exponencial ao redor do mundo. Segundo dados da European Photovoltaic Industry 



 

 

Association (EPIA), a capacidade instalada mundial atingiu a marca de 139 GWp em 2013, resultando 

em uma CAGR de 43% entre 2000 e 2013 (EPIA, 2014). 

A energia fotovoltaica é uma resultante da conversão da luz solar em corrente elétrica, por meio 

de módulos ou placas construídos com fotocélulas produzidas a partir de um material semicondutor. 

Estes materiais incluem o silício cristalino, silício amorfo hidrogenado, arsenieto de gálio, telureto de 

cádmio e células CIGS (Cobre-Índio-Gálio-Selênio), utilizados nesse processo (CABRAL & VIEIRA, 

2012). No Brasil, fatores que favorecem uma expansão do mercado de módulos fotovoltaicos é o fato 

de o país ter grandes reservas de quartzo e silício (CGEE, 2009), matéria-prima importante para a 

construção dos painéis, e possuir um potencial solar muito favorável à geração. 

De acordo com Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (2009), o Brasil possui pontos fortes 

para o estabelecimento de uma indústria fotovoltaica, pois detém tecnologia para a fabricação de 

células e módulos fotovoltaicos (CGEE, 2010). Além disso, os níveis médios de insolação nacional 

variam de 4,25 a 5,50 kWh/m
2
/dia. Como comparação, na Alemanha estes índices variam entre 2,5 e 

3,4 kWh/m
2
/dia e, na Espanha, de 3,3 a 5,1 kWh/m

2
/dia (Pereira et al., 2006; EPE, 2012). A primeira 

iniciativa que efetivamente incorporou o uso da energia solar fotovoltaica em âmbito nacional foi o 

Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios – PRODEEM, sendo considerado 

um dos maiores programas de eletrificação rural utilizando sistemas fotovoltaicos nos países em 

desenvolvimento (GALDINO & LIMA, 2002; ANEEL, 2005). 

Vale salientar que o grande benefício desta alternativa de energia é o fato de ser considerada 

uma fonte limpa, e conforme argumenta Braga (2008), o processo de geração de energia não produz 

resíduo e nem libera calor residual, por tais propriedades ela não altera o equilíbrio da biosfera, e 

também não envolve nenhum tipo de poluição, o que colabora para redução do efeito estufa. Dessa 

forma, um recurso energético com esses importantes benefícios não pode ser ignorado, mas sim 

desenvolvido de forma que se possam alcançar patamares maiores na sociedade. Em relação aos 

impactos ambientais, os mais significativos associados a este sistema de energia fotovoltaica 

encontram-se na parte de fabricação e construção dos módulos fotovoltaicos, e em alguns casos os 

impactos podem aparecer nas áreas utilizadas para a implantação destes sistemas. 

Embora seu valor seja elevado e, por conseguinte, não tão atrativo financeiramente, pode-se 

afirmar que, em longo prazo, os painéis fotovoltaicos podem ser economicamente mais vantajosos, 

uma vez que não se é necessário pagar taxa de transmissão de energia à concessionária, é uma fonte 

livre de impostos, além da tendência que se tem na queda dos valores da produção de energia solar 

(CABRAL & VIEIRA, 2012). Atualmente, há dois tipos de sistemas de geração de energia 

fotovoltaica: os sistemas Fotovoltaicos Autônomos e os Sistemas Fotovoltaicos Integrados a Rede 

Pública de Distribuição (DA SILVA ROCHA et al., 2014), de acordo com Rüther (2004) este ultimo 

tipo possibilita a interligação à rede elétrica pública e pode ser utilizado em meio urbano. Estes 

sistemas distribuídos e interligados à rede elétrica convencional utilizam painéis solares para atender à 

demanda energética de um edifício ou de uma residência, em conjunto com a rede elétrica. Quando a 

energia solar é superior ao consumo, o excedente é injetado na rede e, caso seja inferior, é 

complementado pelo sistema interligado (SHAYANI et al., 2006). 

Berlenga (2012) aponta como vantagem da utilização da energia solar a total ausência de 

poluição quando em atividade e a recorrência a uma fonte de primária de energia praticamente 

inesgotável. Mancilha (2013) ressalta que o custo de operação é reduzido e a manutenção é quase 

inexistente, quando o sistema esta em operação é silencioso e não perturba o ambiente, além de os 

módulos serem resistentes a condições climáticas extremas como: granizo, vento, temperatura e 

umidade. Neto et al. (2013) defende que quando o investimento inicial for recuperado, a energia solar 

é praticamente gratuita.  

Desta maneira o presente artigo vem demonstrar os benefícios da energia fotovoltaica, fazendo 

um comparativo entre a energia elétrica convencional e o uso da fotovoltaica como uma possível 

ferramenta para reduzir gastos e diminuir os impactos causados ao meio ambiente. Além disso, a 

proposta é utilizar dois sistemas de energia fotovoltaica e comparar suas eficiências, e o quanto cada 

sistema pode ajuda a evitar a emissão de CO2 na atmosfera. 

 

 

 



 

 

2. METODOLOGIA  

 

O estudo usou como base de dados contas de energia elétrica da companhia Rio Grande Energia 

S.A. (RGE). Os valores são referentes aos meses do ano de 2015 de uma residência na cidade de 

Gravataí, Rio Grande do Sul. 

O consumo médio desta residência foi de 140,33 KWh tendo um consumo total de 1683 KWh no 

ano e uma tarifa média de R$ 0,54 por KWh. O valor médio pago foi de R$ 74,37 e o gasto total no 

ano de 2015 foi de R$ 1.254,62. No entanto, os valores utilizados neste estudo referem-se apenas a 

energia ativa, que foi de R$ 892,38, neste valor não estão incluídos os impostos (ICMS, PIS e 

COFINS) nem a tarifa CIP – Iluminação Pública, nem o adicional das Bandas de consumo. Todos os 

valores estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Valores usados como referência para os cálculos. KWh (Quilowatt-hora), V.T (Valor 

da tarifa), V.E.A (valor da energia ativa) e V.C.oT (Valor com outras tarifas). 

2015 KWh V.T V.E.A V.C.oT

jan 115 0,35 40,32 67,91

fev 194 0,35 68,03 116,78

mar 187 0,38 71,16 116,82

abr 156 0,46 72,30 121,04

mai 147 0,47 68,57 118,88

jun 122 0,47 56,90 105,33

jul 119 0,45 53,89 95,83

ago 122 0,71 86,73 94,68

set 136 0,73 98,61 108,74

out 120 0,71 85,43 95,56

nov 134 0,72 96,76 109,24

dez 132 0,71 93,68 103,81

TOTAL 1684 0,54 892,38 1254,62  
 

Para a comparação da energia elétrica com a fotovoltaica foi utilizado o simulador de energia 

fotovoltaica de um dos projetos do Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na 

América Latina (IDEAL), chamado América do Sol que tem por objetivo principal transformar a 

América Latina em um lugar de grande utilização de energia solar. Este simulador foi criado de uma 

parceria entre o instituto ideal e a Cooperação Alemã para o desenvolvimento, por meio da Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW).  

Foram utilizados dois sistemas de energia fotovoltaica de potencias diferentes, o primeiro de 1,60 

Kwp (1600 wp) com produção anual de 2472 KWh/ano e uma redução de 590 kg/a de emissão de CO2 

na atmosfera. O outro sistema é de 0,60 Kwp (600 wp) com produção anual de 758 KWh/ano e 

redução de 221 kg/a na emissão de CO2 na atmosfera.  

Os dois sistemas em questão foram comparados em relação ao seu custo beneficio e sua 

eficiência na redução de gastos e benefícios para o meio ambiente. A simulação considera que os 

módulos estariam voltados para o Norte geográfico e com uma inclinação ótima, a qual corresponde à 

latitude da localização da residência, mas não leva em consideração às condições do local de 

instalação, como por exemplo, edificações ao redor e sombreamento por árvores, estas alterações 

podem causar modificações na produção anual de energia, alterando os resultados do simulador. 

 

 

 

 

 



 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Brasil, conforme já citado anteriormente por Pereira et al. (2006) e EPE (2012), é um país que 

possui grande potencial para o aproveitamento de energia solar durante todo o ano, por ser um país 

localizado na sua maior parte em região intertropical.  

Os resultados mostram uma economia de 54% no valor total que foi gasto no ano de 2015, para o 

sistema de geração fotovoltaica de 600wp, como descrito na tabela 2. Pode-se também analisar que o 

mês com a maior economia, 68% foi o mês de janeiro, seguido dos meses de outubro, novembro e 

dezembro, 56%, 54% e 55% respectivamente, coincidindo com o final da primavera e o inicio do 

verão, que indicando uma maior radiação solar consequentemente uma maior geração de energia 

fotovoltaica. 

 

Tabela 2: Comparativo entre a energia gasta e a geração de energia fotovoltaica do sistema de 

600wp. KWh (Quilowatt-hora), G.E.FV (geração de energia fotovoltaica), V.P.E.A (valor pago pela 

energia ativa), V.P.c.FV (valor pago com a energia fotovoltaica) e E.E (energia excedente). 

2015 KWh G.E.FV V.P.E.A V.P.c.FV E.E

jan 115 78 40,32 12,97 -

fev 194 65 68,03 45,24 -

mar 187 74 71,16 43,00 -

abr 156 60 72,30 44,49 -

mai 147 55 68,57 42,91 -

jun 122 50 56,90 33,58 -

jul 119 47 53,89 32,61 -

ago 122 57 86,73 46,21 -

set 136 61 98,61 54,38 -

out 120 67 85,43 37,73 -

nov 134 72 96,76 44,77 -

dez 132 73 93,68 41,87 -

TOTAL 1684 757,45 892,38 479,76 -  
 

Os meses de fevereiro e março tiveram uma economia relativamente baixa, diferentemente do 

esperado, pois os dois meses fazem parte do verão. Este fato pode ser explicado pelo aumento no 

consumo na energia elétrica, conforme demonstrado na tabela 2, estes meses foram os com o maior 

consumo. O sistema de 600wp não possui excedente de energia, ele gera uma quantidade de energia 

abaixo do consumo total o que gera somente uma economia nos gastos e sua utilização evita a emissão 

de 221 Kg/a de CO2 na atmosfera. 

 Estes resultados podem ser comparados com a figura 1, retirada de Pereira et al. (2006), que 

mostra os mapas de médias sazonais da irradiação global diária. Pode ser observado que os meses do 

ano foram classificados em quatro estações climáticas. Conforme o primeiro mapa da figura 1, que 

representa a estação verão, de dezembro a fevereiro, os índices de radiação solar no Rio Grande do Sul 

estão entre 6,30 e 6,65Kwh/m², o que evidencia as economias resultantes encontradas nos meses de 

dezembro e janeiro de 56% e 68% respectivamente. 



 

 

Figura 1: Mapa das médias sazonais de irradiação global diária. 

 
Fonte: Pereira et al. (2006). 

 

Em relação ao sistema de 1600wp o consumo mensal de energia ativa foi zerado, além disso, 

existe um excedente de energia gerada como mostra a tabela 3, que poderia gerar um lucro mensal 

conforme apresenta a tabela 4. 



 

 

Tabela 3: Comparativo entre a energia gasta e a geração de energia fotovoltaica do sistema de 

1600wp. KWh (Quilowatt-hora), G.E.FV (geração de energia fotovoltaica), V.P.E.A (valor pago pela 

energia ativa), V.P.c.FV (valor pago com a energia fotovoltaica) e E.E (energia excedente). 

2015 KWh G.E.FV V.E.A V.P.c.FV E.E

jan 115 298 40,32 0,00 183

fev 194 288 68,03 0,00 94

mar 187 289 71,16 0,00 102

abr 156 285 72,30 0,00 129

mai 147 340 68,57 0,00 193

jun 122 353 56,90 0,00 231

jul 119 395 53,89 0,00 276

ago 122 420 86,73 0,00 298

set 136 386 98,61 0,00 250

out 120 406 85,43 0,00 286

nov 134 386 96,76 0,00 252

dez 132 351 93,68 0,00 219

TOTAL 1684 4197 892,38 0,00 2513  
 

 Se a energia excedente deste sistema fosse vendida pela mesma tarifa que foi atribuída nos 

valores pagos por KWh, renderia um importância de R$ 1.451,92 por ano, sendo que este valor 

poderia ser revertido para o pagamento do próprio sistema fotovoltaico. Levando em consideração 

apenas este valor, em 12 anos o sistema se “auto pagaria”, tornando-se um sistema sustentável. Se 

considerarmos além do valor do lucro e juntarmos com o valor da economia que este sistema gera, 

pois este sistema eliminaria o consumo total de energia ativa e diminuiria o tempo para sete anos e 

meio. A utilização deste sistema evitaria a emissão de 590 kg/a de CO2 na atmosfera.  

Tabela 4: Demonstrativo dos valores recebidos caso o excedente de energia gerado pelo 

sistema de 1600wp fosse vendido pelo mesmo valor do custo da energia convencional. E.E (Energia 

Excedente), C.T (custo da tarifa) e V.R.E (Valor relativo a energia excedente). 

2015 E.E C.T V.R.E

jan 183 0,35 64,05

fev 94 0,35 32,90

mar 102 0,38 38,76

abr 129 0,46 59,34

mai 193 0,47 90,03

jun 231 0,47 107,74

jul 276 0,45 124,99

ago 298 0,71 211,85

set 250 0,73 181,27

out 286 0,71 203,61

nov 252 0,72 181,97

dez 219 0,71 155,42

TOTAL 2513 - 1451,92  
 

Se comparados os dois sistemas conforme o gráfico 1, fica claro que o sistema de 1600wp, 

tem uma maior eficiência, em relação ao de 600wp, pois trata-se de um sistema com maior  potencial 

gerador de energia. E pode-se constatar que o sistema de 600wp, não é suficiente para suprir o 



 

 

consumo total de energia da residência, isso significa que o consumidor necessitaria complementar o 

restante com energia provinda da rede de distribuição. 

Gráfico 1: Comparativo de consumo versus geração de energia fotovoltaica pelos dois sistemas 

do estudo no ano 2015. 

 
 

No gráfico 2, pode ser observado o comparativo dos valores pagos entre a energia convencional 

versus os valores pagos dos dois sistemas fotovoltaicos, novamente o sistema de 1600wp tem 

vantagem sobre o de 600wp pois gera a quantidade suficiente de energia para suprir o consumo 

totalmente, eliminando assim o custo pago sobre a energia ativa e vai além pois ele gera um excedente 

de energia que pode ser armazenado.  

No entanto, vale ressaltar que em relação ao custo de instalação dos sistemas o sistema de 

1600wp tem um custo muito mais elevado do que o sistema de 600wp, além disso, ele exige um 

espaço maior para instalação, pois o sistema de 600wp é composto de apenas quatro placas de 150 wp 

exigindo uma área de 4 a 6m
2
 para instalação já o sistema de 1600wp necessita de 10 a 12m

2
, pois são 

6 placas de 250wp. O custo de cada sistema que podem variar de R$ 3.860,75 à R$17.546. Estes 

valores podem ter alterações dependendo da localização da residência e do revendedor do sistema. 

Todas essas variáveis devem ser lavadas em consideração na hora de decidir qual é o melhor sistema 

para a sua residência e o que melhor se encaixa nas suas condições financeiras. 

 

Gráfico 2: Comparativo dos valores pagos pela energia convencional versus os valores referentes 

a cada sistema fotovoltaico no ano 2015. 

 



 

 

 

Outro fator interessante a ser questionado e relacionado ao projeto é a questão ambiental 

envolvida nestes sistemas, pois é de extrema importância à questão da sustentabilidade nos dias atuais 

e a cada ano que passa vem crescendo a necessidade de novas tecnologias para diminuir a degradação 

do planeta.  

De encontro a isso, os sistemas de energia fotovoltaicos diminuem a emissão de CO2 na 

atmosfera, além de evitar a degradação do meio ambiente com a construção de novas hidrelétricas que 

atingem a biota de rios e a flora existente na área de empreendimento, também diminui a exploração 

de recursos naturais por termoelétricas que modificam a estrutura natural dos ambientes além de poluir 

as áreas ao entorno do local.  

Conforme o gráfico 3, podemos ver que ambos os sistemas diminuem a emissão de CO2 na 

atmosfera, aumentando ao longo dos anos. Em uma previsão de 20 anos, o sistema de 600wp evitaria a 

emissão de 4420kg, enquanto que o sistema de 1600wp evitaria a emissão de 11800kg de CO2 na 

atmosfera. Em um estudo semelhante Rocha et al. (2014), estimou uma média de 7702kg de CO2 que 

deixariam de ser emitidos anualmente, podendo assim contribuir para amenizar o atual cenário de 

degradação e aquecimento do planeta. 

 

Gráfico 3: Comparativo dos dois sistemas em relação a sua diminuição na emissão de CO2 na 

atmosfera, uma previsão em 5,10,15 e 20 anos. 

 
 

Pode parecer um pequeno passo em relação às muitas toneladas que são despejadas na 

atmosfera por alguns países como EUA, China e Rússia, porém somente se está mensurando uma 

residência com o sistema, se este número fosse ampliado alcançaríamos números bem mais 

expressivos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Em todos os aspectos levantados por este estudo, a energia solar fotovoltaica apresenta 

vantagens sobre as energias convencionais existentes, além de ser um meio mais sustentável de gerar 

energia, aproveitando a radiação solar que é gratuita e inesgotável, evita com que o meio ambiente seja 

ainda mais degradado, evitando os impactos causados pelas construções de novas geradoras de 

energia, linhas de transmissão e redução na emissão de CO2 na atmosfera. 

É extremamente importante entender a natureza dos sistemas fotovoltaicos em relação ao meio 

ambiente, entender a sua conexão e onde ele se encaixa nos processos de geração energética. 

Compreender que não só o proprietário do sistema que será beneficiado, com as vantagens 

demonstradas por este estudo, mas sim, todos enquanto sociedade. 



 

 

Antes de adquirir um sistema fotovoltaico é importante fazer um estudo de caso, para saber 

exatamente qual é o gasto energético evitando assim gastos desnecessários, com sistemas abaixo da 

necessidade ou com sistemas muito acima do seu consumo, que são relativamente mais caros. 

Comparando os valores que se gasta com energias convencionais em reação a fotovoltaicas 

percebe-se que se trata de um investimento à longo prazo, porém com retorno garantido, pois 

dependendo do sistema que for instalado, não haverá mais o custo mensal com energia ativa, nem com 

impostos e tarifas relacionadas ao consumo. Em alguns casos pode-se gerar energia a mais do que o 

consumo tendo a possibilidade de revender este excedente energético, conforme a resolução normativa 

nº482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece as condições para 

microgeração e minigeração de energia. O que antes era apensa um meio para economizar dinheiro 

acaba se transformando em negócio.  

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL: Atlas de energia elétrica. Segunda 

ed. –243 p. ANEEL, 2005 

 

______Cadernos Temáticos ANEEL: Micro e Minigeração Distribuída. Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica. Brasília, DF, Brasil: Centro de Documentação – Cedoc, 2014. 

 

ALMEIDA, F. O bom negócio da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira 2002. 

 

BEN - Balanço Energético Nacional 2015: Ano base 2014 / Empresa de Pesquisa Energética. – Rio 

de Janeiro : EPE, 2015. 

 

______Balanço Energético Nacional 2014: Ano base 2013 / Empresa de Pesquisa Energética. – Rio 

de Janeiro : EPE, 2014 

 

BRAGA, R. P. Energia Solar Fotovoltaica: Fundamentos e Aplicações. UFRJ, 2008. 

 

BERLENGA, J. F. F. Estudo de viabilidade de uma instalação fotovoltaica num edifício existente. 

2012. 91f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - INSTITUTO SUPERIOR DE 

ENGENHARIA DE LISBOA, Lisboa, 2012. 

 

BERMANN, Célio. O projeto da Usina Hidrelétrica Belo Monte: a autocracia energética como 

paradigma. Novos Cadernos NAEA, v. 15, n. 1, 2012. 

 

CABRAL, I., & VIEIRA, R., Viabilidade econômica x viabilidade ambiental do uso de energia 

fotovoltaica no caso brasileiro: uma abordagem no p 

eríodo recente. III Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, Goiânia, Brasil, 19-22 de novembro 

de 2012. 

 

CGEE [Centro de Gestão e Estudos Estratégicos]. Energia solar fotovoltaica no Brasil: subsidios para 

tomada de decisão. Brasilia (DF): Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010. 

 

______Estudo Prospectivo em Energia Fotovoltaica (Nota técnica). Brasilia (DF): Centro de Gestão 

e Estudos Estratégicos, 2009. 

 

DA SILVA ROCHA, Leonardo et al. O POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

FOTOVOLTAICA INTEGRADA A REDE PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO:“UM EXEMPLO DE 

AÇAILÂNDIA PARA O MARANHÃO”. Revista Brasileira de Energias Renováveis, v. 3, n. 2, 

2014. 

 



 

 

EPE ‒ EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Análise da inserção da geração solar na matriz 

elétrica brasileira. Rio de Janeiro: EPE, 2012. Disponível em: <http://www.epe.gov. 

br/geracao/Documents/Estudos_23/NT_EnergiaSolar_2012.pdf>. 

 

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION [EPIA]. Global Market Outlook for 

Photovoltaics 2014 – 2018. EPIA, 2014. 

 

FAPESP, 2010 - Um futuro com energia sustentável: iluminando o caminho / Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo ; tradução, Maria Cristina Vidal Borba, Neide Ferreira Gaspar. – 

[São Paulo] : FAPESP ; [Amsterdam] : InterAcademyCouncil ; [Rio de Janeiro] : Academia 

Brasileira de Ciências, 2010. 300 p. : il. ; 24 cm. 

 

FAVARETTO, José A. Biologia — Volume Único, 1999 e Biologia — Uma abordagem evolutiva e 

ecológica. Editora Moderna. São Paulo: 1997. 

 

GALDINO, M. A. & LIMA, J. H. G. PRODEEM - O Programa Nacional de Eletrificação Rural 

Baseado em Energia Solar Fotovoltaica. CEPEL – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. 

Congresso Brasileiro de Energia 2002. 

 

GOLDEMBERG, J; VILLANUEVA, L. D. Energia, Meio Ambiente & Desenvolvimento. Edusp. 

São Paulo, 2003. 

 

INATOMI, Thais Aya Hassan; UDAETA, Miguel Edgar Morales. Análise dos impactos ambientais na 

produção de energia dentro do planejamento integrado de recursos. In: III Workshop Internacional 

Brasil-Japão: Implicações Regionais e Globais em Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável. 2005. 

 

LEITE, M. A. Impacto Ambiental das Usinas Hidrelétricas. II Semana do Meio Ambiente. UNESP. 

Ilha Solteira, junho 2005. 

 

MANCILHA, K. C. APLICAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA PRÉDIOS 

ADMINISTRATIVOS E ÁREAS INDUSTRIAIS. 2013. 83f. Monografia (Bacharelado em 

Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2013. 

 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIAS (MME). Resenha Energética Brasileira. Resultados de 

2014. Edição de junho de 2015. Disponível em: < 

http://www.mme.gov.br/documents/1138787/1732840/Resenha+Energ%C3%A9tica+-

+Brasil+2015.pdf/4e6b9a34-6b2e-48fa-9ef8-dc7008470bf2> . Acesso em 15 de julho de 2016. 

 

MÜLLER, A.C., Hidrelétricas, Meio Ambiente e Desenvolvimento. São Paulo, Makron Books. 

1995. 

 

NETO, A. B. M.; NUNES, G. B.; SILVA, M. A. Uso de painéis solares e sua contribuição para 

preservação do meio ambiente. Bolsista de Valor, Instituto Federal Fluminense, n.1, p.157-161, 

2013. 

 

PEREIRA, E. B. et al. Atlas brasileiro de energia solar. São José dos Campos: INPE, 2006. 

 

RÜTHER, R. EDIFÍCIOS SOLARES FOTOVOLTAICOS: O Potencial da Geração Solar 

Fotovoltaica Integrada a Edificações Urbanas e Interligada à Rede Elétrica Pública no Brasil. 1. 

ed. Florianópolis: UFSC/LABSOLAR, 2004. 114p. 

 



 

 

SHAYANI, Rafael Amaral; OLIVEIRA, Marco Aurélio Gonçalves de; CAMARGO, IM de T. 

Comparação do custo entre energia solar fotovoltaica e fontes convencionais. In: Congresso 

Brasileiro de Planejamento Energético (V CBPE). Brasília. 2006. 

 

VEIGA, José Eli da. Cidades Imaginárias – o Brasil é menos urbano do que se calcula. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2005. 


