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O MERCADO FOTOVOLTAICO E A 
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA



ABGD – Associação brasileira de geração 
distribuída

Conta atualmente com mais de 500 empresas associadas
no Brasil e tem como principal objetivo representar e defender
os interesses de seus associados, junto aos diferentes canais do
governo (federal, estadual e municipal), entidades de classe,
órgãos reguladores, “players” do setor, trabalhando pela inclusão
de diferentes setores da sociedade para que se beneficiem da
Geração Distribuida, incorporando os conceitos de
sustentabilidade, com retorno financeiro e segurança jurídica.



Energia Cenário Brasil

Fonte: ONS Operador Nacional Sistema Elétrico e Aneel – 27.12.2018



GERAÇÃO DISTRIBUÍDA – COMO FUNCIONA?



Quem pode gerar 
sua própria energia 

elétrica?



Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul 

e São Paulo 
são os estados com 

maior potência 
instalada em GD 

no Brasil.

Fonte: ABGD



Geração junto a carga 

Ex.: Residencial



Geração junto a carga 

Ex.: Comercial



Geração junto a carga 

Ex.: Industrial



Geração junto a carga 

Ex.: Rural



Auto Consumo Remoto – duas ou mais unidades 
consumidoras pertencentes ao mesmo CNPJ/CPF



Comércio – Auto consumo remoto – CNPJ Matriz e Filiais



Condomínios – Múltiplas Unidades 
Consumidoras



Cooperativas de Energia 



Informações  do mercado de 
GD – UFV 

Fonte: Aneel – 27/12/2018



Número de 
conexões de GD 

acumuladas 
até o mês de 

março no Brasil



Potência instalada por município do RS - UFV



Unidades consumidoras por município do RS - UFV 
(Qtde)



Confira como a 
geração 

distribuída está 
dividida por tipo 
de consumidor 

no Brasil.

Fonte: ABGD



10 MOTIVOS PARA TER FOTOVOLTAICO

1 - Facilidade na Instalação

A instalação do sistema gerador de energia é bastante 

simples e não exige grandes alterações na rede elétrica 

atual. Os painéis fotovoltaicos podem ser instalados no 

telhado, enquanto a distribuição da energia utiliza a fiação já 

existente.

O sistema de energia solar fotovoltaica é modular, ou seja, se 

a necessidade da propriedade crescer, mais painéis podem 

ser adicionados. 



10 MOTIVOS PARA TER FOTOVOLTAICO

2 - Exige pouca manutenção

No geral, a única manutenção necessária ao painel solar 

é a limpeza em caso de acúmulo de poeira ou 

excremento de pássaros. Uma mangueira e esponjas são 

suficientes para esse trabalho, mas lembre-se de nunca 

utilizar abrasivos, pois eles danificam as placas e 

prejudicam o seu potencial. Uma ou duas vezes ao ano é 

suficiente para que as placas solares permaneçam em 

bom estado. 



10 MOTIVOS PARA TER FOTOVOLTAICO

3 - Fonte de energia renovável

A energia solar, além de ser considerada um recurso 

natural renovável, é a principal fonte de energia do 

planeta. De acordo com o Relatório de Energia Mundial 

das Nações Unidas, o Sol é capaz de produzir energia 

suficiente para suprir o consumo global.



10 MOTIVOS PARA TER FOTOVOLTAICO

4 - Não polui o ambiente

Os painéis solares não agridem de qualquer forma o 

meio ambiente, seja na sua instalação ou utilização. 

Além disso, a geração de energia limpa evita a emissão 

dos gases que causam o efeito estufa e, 

consequentemente, o aquecimento global.



10 MOTIVOS PARA TER FOTOVOLTAICO

5 - O painel solar tem a vida útil longa

Durante toda sua utilização os painéis solares estão sujeitos às 

mais diversas condições climáticas, como elevadas variações 

térmicas, chuvas de granizo e neve. Por se tratar de um 

investimento a longo prazo e de alto custo, a alta durabilidade 

das placas solares representa um ótimo custo-benefício.

Embora possa variar de acordo com o fabricante, relatórios do 

Laboratório Nacional de Energia Renovável dos Estados Unidos 

mostram que a vida útil de um painel solar é de 

aproximadamente 25 anos.



10 MOTIVOS PARA TER FOTOVOLTAICO

6 - Reduz os gastos com Conta de Luz

Os reajustes das tarifas e impostos sobre a energia elétrica 

deixam a conta de luz cada vez mais alta. Em reflexo a isso, 

meios alternativos de geração de energia tornam-se 

indispensáveis na hora de equilibrar o orçamento.

A geração de energia através do painel solar proporciona 

autonomia, segurança e estabilidade econômica para sua casa 

ou empresa. Calculando corretamente o consumo mensal e 

fazendo a instalação que forneça a capacidade necessária, é 

possível até mesmo reduzir a quase zero o seu gasto com 

eletricidade.



10 MOTIVOS PARA TER FOTOVOLTAICO

7 - Gera créditos de energia

Após a instalação do sistema de aproveitamento de energia 

solar, mantém-se conectado à rede de distribuição elétrica. 

Fazendo com que o potencial excedente gerado seja injetado 

diretamente na rede da empresa distribuidora.

Em outras palavras, a energia produzida e não utilizada 

durante um dia ensolarado, é transformada em crédito. Este 

saldo pode ser gasto, tanto para compensar dias em que seja 

difícil captar a luz solar, quanto para diminuir a conta de 

energia elétrica de outra propriedade.



10 MOTIVOS PARA TER FOTOVOLTAICO

8 - Valorização da propriedade

Conforme o custo dos painéis solares diminuem, aumentam os 

investimentos em sistemas fotovoltaicos de geração de 

energia. No Brasil, o capital investido, chega a ser 

integralmente agregado ao valor do imóvel.

Um estudo realizado pelo laboratório Lawrence Berkeley, dos 

Estados unidos, aponta que compradores estão dispostos a 

pagar um valor maior por um imóvel que tenha a instalação de 

placas solares. Apesar do alto custo da instalação do painel 

solar, a economia com a conta de luz traz o retorno do 

investimento a longo prazo.



10 MOTIVOS PARA TER FOTOVOLTAICO

9 - Autonomia das distribuidoras de energia

Quando estamos ligados em redes elétricas, ficamos suscetíveis à 

variação do preço cobrando pelo kWh. Desta forma, um período de 

escassez de matrizes energéticas pode acarretar um aumento 

significativo na conta de luz. Contudo, a instalação de painéis solares 

garantem total corte na sua dependência com a rede de distribuição.

Através de um projeto de sistema fotovoltaico autônomo, calcula-se a 

necessidade total da residência ou empresa e faz-se a instalação dos 

painéis solares. Em seguida, a energia excedente captada, ao invés de 

ir para as distribuidoras, será armazenada em baterias.



10 MOTIVOS PARA TER FOTOVOLTAICO

10 - Pode ser instalado em locais remotos

O isolamento geográfico impede muitas vezes a distribuição de 

eletricidade, dificultando por exemplo a qualidade de vida de 

moradores rurais. Contudo o painel solar possibilita a geração de 

eletricidade de forma independente das instalações de distribuidoras.

Desta forma, a energia solar se torna um meio limpo e prático 

garantido a inclusão social de famílias e sedes agrícolas. Suprindo 

assim, de uma forma homogênea o desenvolvimento de toda malha 

social



Gere você também sua
PRÓPRIA Energia Elétrica
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