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RESUMO 

 

A disseminação da geração distribuída de eletricidade, a partir da energia solar 

fotovoltaica, tem se mostrado uma tendência mundial. Embora muitos países tenham 

implementado políticas públicas de incentivo à participação do consumidor na geração de 

eletricidade por meio de painéis fotovoltaicos, o Brasil ainda precisa consolidar uma política 

nesse sentido. 

O presente trabalho teve por objetivo investigar se o emprego da energia solar 

fotovoltaica, por meio da geração distribuída, tem o condão de ampliar o acesso à energia 

elétrica, promovendo inclusão social tanto para as comunidades desprovidas do fornecimento 

de energia elétrica como para a sociedade em geral. Especificamente, questiona-se o papel de 

políticas públicas de promoção da energia solar na busca por maior inclusão social, 

promovendo redução no valor de contas de luz, a participação dos cidadãos nos processos de 

produção energética e o acesso seguro, confiável, moderno e a preços módicos à eletricidade a 

todas e todos. 

Para tanto, foi utilizada revisão bibliográfica pertinente ao tema e análise das 

normas jurídicas adotadas nas três esferas da Federação, notadamente da Resolução 

Normativa nº 482, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no ano de 

2012, que trouxe ao Brasil a possibilidade ao cidadão de gerar a energia elétrica para consumo 

próprio. A título ilustrativo, e para uma melhor compreensão dos dois mecanismos de 

incentivo existentes hoje no mundo para a geração distribuída a partir da energia solar 

fotovoltaica, foram analisados os modelos utilizados na Alemanha e no Estado norte-

americano da Califórnia: feed-in tariff e net metering, respectivamente. A comparação entre 

eles reforça a importância na adoção do segundo modelo como marco regulatório no Brasil, 

bem como na promoção de um modelo de incentivo à aquisição de painéis fotovoltaicos, 

notadamente nas comunidades dos sistemas isolados. 

 

 

Palavras-chave: energia solar fotovoltaica – desenvolvimento sustentável – geração 

distribuída – net metering – inclusão social. 
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ABSTRACT 

 

Distributed generation of electricity from photovoltaic solar systems has 

become a worldwide trend. Although many countries have implemented policies to encourage 

consumer participation in the generation of electricity through photovoltaic panels, Brazil still 

needs to consolidate a policy in this direction. 

The objective of this study is to investigate whether the use of photovoltaic 

solar energy, through distributed generation, increases access to electric energy, promoting 

social inclusion both for communities that are not supplied with electricity and for society in 

general. Also, to explore the role of public policies in promoting solar energy and social 

inclusion by reducing electricity expenditure, promoting citizen participation in energy 

production processes and guaranteeing safe, reliable, modern access and electricity to all. 

In order to reach its objectives, bibliographic review pertinent to the theme and 

analysis of the legal norms adopted in the three spheres of the Federation, notably Normative 

Resolution No. 482, published by the National Agency of Electric Energy - ANEEL, in the 

year of 2012 to the citizen to generate the energy for your own consumption have been done. 

As an example of public policies about solar energy, and for a better understanding of the two 

incentive mechanisms used in the world, German and Californian policies were analysed: 

feed-in tariff and net metering, respectively. The comparison between models suggest that net 

metering is the most appropriate regulatory framework for Brazil, and showed the importance 

of adopting an incentive model for the acquisition of photovoltaic panels, as well. 

 

Keywords: photovoltaic solar energy – sustainable development – distributed generation – 

net metering – social inclusion. 
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Introdução  

 

A construção de um modelo de geração de energia elétrica mais inclusivo e 

democrático é possível graças ao desenvolvimento da energia solar fotovoltaica. Tal modelo 

abandona a produção de eletricidade por grandes empresas ou consórcios de empresas, 

geralmente distantes dos consumidores finais, o que limita o fornecimento deste bem tão vital 

às atividades humanas a decisões e características das quais o cidadão sequer poderia 

influenciar.  

Com a possibilidade de instalação de sistemas de geração capazes de suprir boa 

parte, senão toda, a demanda de eletricidade de uma residência no próprio ponto de consumo
1
, 

a geração distribuída baseada na energia solar fotovoltaica amplia o acesso à eletricidade a 

todas e todos de forma segura, confiável, moderna, sustentável e a preços acessíveis. 

Ademais, representa uma possibilidade de eliminação da exclusão elétrica, onde quer que ela 

ainda exista no país.  

Para tanto, a implementação de políticas públicas de incentivo, com os 

adequados instrumentos econômicos, poderá inaugurar uma nova cultura voltada à geração e 

ao acesso à eletricidade. Cultura essa alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável e com a construção de um Estado de Direito do Ambiente. 

Com efeito, mister a participação do Estado na consolidação de normas e 

políticas adequadas que regulem todos os aspectos da implementação da energia solar – do 

desenvolvimento tecnológico a programas de incentivo à aquisição dos painéis fotovoltaicos. 

A exploração de fontes alternativas de eletricidade começa pelo incentivo estatal enquanto 

agente indutor dessa transformação de padrões. O direito pode exercer um papel crucial nessa 

mudança de paradigma por meio das políticas públicas
2
.  

                                                           
1
 Foi cunhado o termo “prossumidor”, oriundo do inglês “prosumer”, para significar o novo papel do 

consumidor que é, também produtor de energia elétrica. Referido termo foi criado por Alvin Toffler,na obra A 

Terceira Onda. Entretanto, no presente estudo, optou-se por não utilizar esse termo.  
2
 Política pública, segundo Maria Paula Dallari Bucci, “é o programa de ação governamental que resulta de um 

processo ou conjunto de processos juridicamente regulados (...) visando coordenar os meios à disposição do 

Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a 

seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera 

o atingimento dos resultados” (2006, p. 39). 
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Existem vários estudos sobre o tema da energia solar
3
, entretanto, poucos com 

o viés jurídico
4
. Mesmo aqueles que tratam dos aspectos jurídicos não abordam a questão da 

cidadania e da inclusão social.  

O objetivo geral deste estudo é investigar o potencial que a energia solar 

fotovoltaica tem de ampliar o acesso à energia elétrica de forma segura, confiável, moderna, 

sustentável e a preços acessíveis, promovendo maior inclusão social tanto para as 

comunidades afastadas de centros urbanos e, portanto, desprovidas de linhas de transmissão 

de eletricidade, quanto para a sociedade como um todo. 

Especificamente, questiona-se se uma política pública voltada à energia solar é 

capaz de proporcionar a inclusão social por meio da disponibilização de uma fonte de 

eletricidade mais limpa e segura a comunidades afastadas de centros urbanos; da possibilidade 

de redução do valor de contas de luz para os habitantes de centros urbanos, conectando-as 

diretamente à rede pública de modo que o excedente de energia por eles gerado seja 

transformado em créditos a serem utilizados posteriormente, quando necessário e; da 

importância da inclusão do consumidor final na cadeia produtiva de eletricidade, promovendo 

uma compreensão de como tal processo se dá e, principalmente, abrindo novos espaços 

democráticos de participação cidadã. 

O presente estudo se pauta na revisão bibliográfica pertinente ao tema e análise 

das normas jurídicas adotadas nas três esferas da Federação, notadamente da Resolução 

Normativa nº 482, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no ano de 

2012, que trouxe ao Brasil a possibilidade ao cidadão de gerar a energia elétrica para consumo 

próprio. A título ilustrativo, e para uma melhor compreensão dos dois mecanismos de 

incentivo existentes hoje no mundo, serão apresentados os modelos utilizados na Alemanha e 

no Estado norte-americano da Califórnia: feed-in tarrif e net metering, respectivamente. A 

comparação entre eles reforça a importância na adoção do segundo modelo como marco 

regulatório no Brasil. 

                                                           
3
 A maioria dos trabalhos acadêmicos sobre energia solar está inseridos no âmbito da engenharia ou da 

viabilidade econômica de sistemas fotovoltaicos para geração de eletricidade para consumo próprio. Citam-se, 

como exemplos, a Tese de Doutorado de Isabel Tourinho Salamoni (Florianópolis, 2009), a Dissertação de 

Mestrado de Gustavo Henrique Alves (Bauru, 2014), a Dissertação de Mestrado de Raul Figueiredo Carvalho 

Miranda (Rio de Janeiro, 2013), o livro de Ricardo Rüther (Florianópolis, 2004) e o artigo de Roger A. Hinrichs; 

Merlin Kleinbach e Lineu Belico dos Reis (2014). 
4
 Citam-se os estudos que apresentam viés jurídico: o artigo de Alexandre Siciliano Esposito e Paulo Gustavo 

Fuchs (2013), o estudo elaborado para o Senado Federal de Rutely Marques da Silva (2015) e o artigo de 

Solange Teles da Silva; Carolina Dutra e Lucas Moura de Moraes Guimarães (no prelo) 
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Nesse sentido, inicia-se pela diferenciação entre matriz energética e matriz 

elétrica, o papel dos cidadãos nas decisões relacionadas à política energética do país e o 

impacto que isso traz na vida cotidiana de cada um. Em seguida as formas de aproveitamento 

da energia solar para fins de geração de eletricidade, dando especial atenção à geração 

fotovoltaica, são abordadas, bem como as vantagens socioeconômicas e ambientais dessa 

fonte energética. Demonstra-se como a energia solar fotovoltaica está em harmonia com os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, notadamente o ODS nº7, e como o acesso à 

energia elétrica proporciona o exercício de tantos outros direitos. 

O segundo capítulo aborda os dois modelos de incentivo para a geração 

distribuída de energia solar fotovoltaica: o feed-in tariff e o net metering, pelo relato da 

adoção desses modelos, respectivamente, na Alemanha e na Califórnia. Cada um deles será 

explicado em seus detalhes, com a conclusão de que o net metering é o modelo mais 

adequado para o incentivo da energia solar fotovoltaica no Brasil. Entretanto, além desses 

modelos, é preciso, também, um mecanismo complementar de incentivo à aquisição dos 

painéis fotovoltaicos, uma vez que, embora o custo desses equipamentos venha reduzindo ano 

após ano, o investimento inicial ainda torna a aquisição de painéis fotovoltaicos proibitiva a 

parcela da população. 

O capítulo seguinte trata da Resolução Normativa nº 482/12 da ANEEL, que 

instituiu o net metering no Brasil. Também serão levantados questionamentos acerca da 

cobrança do ICMS sobre o excedente de energia elétrica compensado de acordo com as regras 

da resolução normativa, muito embora a maioria dos Estados tenha conferido isenções fiscais. 

Questiona-se se a solução da isenção é a mais adequada e qual a importância na definição 

dessa questão. Também é discutida a questão das comunidades dos sistemas isolados e o 

quanto a energia solar fotovoltaica pode beneficiá-las. 

Por fim, no capítulo 4 é feita uma análise das políticas públicas voltadas ao 

incentivo da energia solar no Brasil, nas esferas federal, estadual e municipal, com o objetivo 

de verificar quais os rumos a serem tomados em direção da implementação da geração 

distribuída a partir da energia solar fotovoltaica. A participação de instituições de P&D e da 

iniciativa privada aprece como importante ferramenta na disseminação dos painéis 

fotovoltaicos, bem como a ação coordenada entre o governo federal e os Estados.  

Partindo de uma reflexão sobre a importância de uma mudança na política 

energética brasileira para a geração distribuída a partir da exploração da energia solar 
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fotovoltaica, busca-se demonstrar um caminho para um modelo de geração de eletricidade 

mais inclusivo, propiciando acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia para todas e todos, sejam eles pertencentes às comunidades dos sistemas isolados ou 

residentes em centros urbanos. O acesso à energia elétrica está ligado à consecução de 

diversos outros direitos, contribuindo para a redução das desigualdades. Ademais, a energia 

solar propicia maior participação dos cidadãos ao inserir o consumidor final na cadeia 

produtiva de eletricidade. 

O presente trabalho se vincula à linha de pesquisa “A cidadania modelando o 

Estado”, do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 
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1. Energia e cidadania 

 

As sociedades contemporâneas são energívoras, apresentando forte 

dependência em energias fósseis e não renováveis. A energia elétrica está presente em quase 

todas as atividades humanas e o papel das fontes não renováveis
5
 na geração de eletricidade 

ainda é marcante (WORLD ENERGY COUNCIL, 2016, p. 4). Alterar esse panorama 

depende da mudança de padrões comportamentais, seja por parte do Estado, mercado ou 

indivíduos.  

A exploração de fontes alternativas de eletricidade começa pelo incentivo 

estatal enquanto agente indutor dessa transformação de padrões. O direito pode exercer um 

papel crucial nessa mudança de paradigma por meio das políticas públicas
6
 voltadas ao 

desenvolvimento e adoção de fontes renováveis de energia, notadamente a energia solar 

fotovoltaica. “A realização das políticas deve dar-se dentro dos parâmetros da legalidade e da 

constitucionalidade, o que implica que passem a ser reconhecidos pelo direito — e gerar 

efeitos jurídicos — os atos e também as omissões que constituem cada política pública” 

(BUCCI, 2002, p. 255).  

A busca por um modelo de desenvolvimento que procure aliar a dimensão 

econômica à social, tendo como pano de fundo a dimensão ambiental, tem se mostrado 

medida a ser adotada no enfrentamento das questões mais prementes que têm atingido o 

planeta nas últimas décadas: a desigualdade social, notadamente no atendimento às 

necessidades básicas; a pobreza extrema; e a crise ambiental. O conceito de Estado de Direito 

do Ambiente, desenvolvido por José Rubens Morato Leite e Patryck Ayala (2011, passim) 

surge como resposta necessária à crise ambiental: um Estado aparelhado com instrumentos 

jurídicos que promovam o alargamento da conscientização sobre a importância do papel que 

todos e cada um têm na preservação das condições de uma vida digna em um meio ambiente 

sadio, bem como favoreçam a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente. 

Nesse contexto, a questão energética aparece como uma das mais importantes. 

Isso porque a falta de acesso de energia elétrica está associada à pobreza e à falta ou 

deficiência no atendimento das necessidades básicas das pessoas (HIGH-LEVEL GROUP ON 

                                                           
5
 O conceito de fontes renováveis e não renováveis será exposto no item 1.2. 

6
 Para o conceito de política pública, cf. nota nº 2. 
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SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL, 2012, p. 7), (WORLD BANK, 2017, p.4). A relação 

entre a falta de fornecimento seguro e a preço acessível à eletricidade com a pobreza resulta 

de um círculo vicioso de causa e efeito, no qual populações desprovidas de energia limpa, 

confiável e acessível são obrigadas a gastarem mais com o consumo de eletricidade devido à 

compra de combustíveis fósseis para geradores (geralmente impulsionados a óleo diesel), não 

dispondo de atendimento adequado nas áreas da saúde e educação e, consequentemente, 

ficando mais vulneráveis aos efeitos da exclusão social (loc. cit.), (loc. cit.). Isso sem falar 

naquelas que estão totalmente excluídas do atendimento dos serviços de fornecimento de 

energia elétrica que, no mundo, totalizam 1,6 bilhões de pessoas (WORLD BANK, 2017). 

Portanto, a adoção de fontes renováveis, aliada a uma mudança no modelo de 

geração de eletricidade, pode propiciar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia para todas e todos, resultando em uma política de inclusão social e 

consolidação da cidadania
7
. 

 

1.1.Matriz energética, energias renováveis e eletricidade: o papel dos cidadãos nos 

processos decisórios em matéria de energia 

 

A transição para uma matriz energética limpa e renovável é essencial na 

implementação de um modelo de desenvolvimento que alie os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais. 

O fomento a novas tecnologias que favoreçam a geração de eletricidade a partir 

de fontes renováveis como a energia solar, levando a uma maior diversificação da matriz 

energética, é um dos elementos essenciais para que se tenha maior segurança no fornecimento 

desse bem econômico tão vital às atividades humanas. 

A matriz energética representa o conjunto dos recursos energéticos do país, isto 

é, inclui todas as fontes de energia: aquelas responsáveis pela geração de eletricidade, além de 

outros tipos de combustíveis como etanol e gasolina. Já por matriz elétrica entende-se o 

                                                           
7
 Segundo José Murilo de Carvalho (2002, passim), a cidadania é marcada pela participação das pessoas na vida 

pública, por meio do pleno e livre exercício dos direitos políticos, civis e sociais. No item 1.4 será visto o 

conceito de cidadania ambiental, o qual dialoga, em certa medida, com este conceito, uma vez que trata da 

participação de todos na preservação do meio ambiente de forma inclusiva. 
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conjunto de fontes de energia elétrica disponíveis para fins de geração de eletricidade e é este 

termo que será utilizado neste estudo. 

As fontes de energia, por sua vez, podem ser divididas em renováveis e não 

renováveis. Fontes não renováveis são aquelas baseadas em recursos limitados que se 

esgotarão eventualmente e os exemplos mais comuns são os combustíveis fósseis como o 

petróleo e o carvão e os combustíveis nucleares (VILLALVA, 2015, p. 12). As fontes 

renováveis, a seu turno, são aquelas cuja exploração contínua não leva ao seu esgotamento, 

pois estão sempre se renovando, como é o caso da solar, hidrelétrica e eólica (loc. cit.). Essas 

fontes de energia também podem ser chamadas de fontes limpas, já que a sua exploração 

produz impactos ambientais reduzidos quando comparadas à exploração das fontes não 

renováveis.  

Dentre os impactos ambientais resultantes da exploração de combustíveis 

fósseis, a emissão de gás carbônico merece destaque. É que o acúmulo artificial desse 

elemento na atmosfera terrestre gera alterações drásticas no clima em todo o planeta. O 

dióxido de carbono e outros gases decorrentes de atividades humanas são conhecidos como 

“gases de efeito estufa” e o fenômeno do aquecimento global, que está ligado ao efeito estufa, 

provoca o que conhecemos por “mudanças climáticas” (HINRICKS; KLEINBACH; DOS 

REIS, 2014, p. 359 e 363). 

Para entender a relação entre os gases de efeitos estufa e as mudanças 

climáticas, é preciso explicar o mecanismo de equilíbrio térmico natural do planeta. Parte da 

radiação solar, ao chegar à Terra, é absorvida pela atmosfera. Do restante que atinge a 

superfície, uma porção é absorvida pelo solo e pelos oceanos, rios e lagos, aquecendo-os, 

enquanto outra é refletida de volta ao espaço na forma de radiação infravermelha, ou térmica 

(ou seja, calor). Esse mecanismo é responsável pela manutenção de um equilíbrio térmico que 

assegura as condições de propagação e manutenção da vida no planeta (loc. cit.). 

No entanto, com o acúmulo dos chamados gases de efeito estufa na atmosfera, 

essa radiação que deveria deixar o planeta fica impedida de fazê-lo, resultando em um 

aumento da temperatura na Terra: o chamado aquecimento global. O dióxido de carbono, que 

existe naturalmente na atmosfera, absorve parte da radiação que deveria deixar o planeta, o 

que assegura que não haja um congelamento da superfície terrestre ou, ao menos, queda da 

temperatura a níveis que impeçam o desenvolvimento da biodiversidade. Entretanto, o 

aumento artificial da sua presença faz com que mais calor do que o necessário para manter o 
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equilíbrio térmico fique retido, levando a um aumento da temperatura terrestre que é 

prejudicial à vida. O primeiro efeito desse desequilíbrio são as drásticas alterações observadas 

no clima de todo o planeta: estiagens recorrentes, tempestades rigorosas, furacões cada vez 

mais fortes, grandes amplitudes térmicas, etc. (HINRICKS; KLEINBACH; DOS REIS 2014, 

p.363). 

Atenta a esse problema, a Organização das Nações Unidas - ONU conclamou 

os países a assumirem o compromisso de reduzirem paulatinamente as suas emissões de gases 

de efeito estufa a fim de conter o aquecimento global. Para tanto, uma medida imprescindível 

é aumentar a participação das fontes renováveis na matriz energética mundial. O Brasil se 

prontificou a reduzir as suas emissões em 37% abaixo dos níveis verificados em 2005 até 

2025, e em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030 (MMA).  

A regulamentação do setor elétrico nacional, com predominância da energia 

hidráulica, pautou as escolhas realizadas pelo Brasil naquele setor ao desenvolver a matriz 

elétrica nacional. Ao passo que a ausência de regulamentação no setor solar constituiu uma 

barreira para o desenvolvimento dessa fonte renovável de energia, não obstante o potencial 

verificado no país em razão da grande quantidade de horas de sol ao longo do ano.  

Nesse contexto, em 2016, a matriz elétrica brasileira era composta por 68,1% 

hidráulica, 9,1% gás natural, 8,2% biomassa, 3,7% derivados de petróleo, 2,0% carvão e 

derivados, 5,4% eólica, 2,6% nuclear e 0,0% solar (EPE, 2016, p.16)
8
, em razão da 

predominância da fonte hidráulica, a matriz elétrica nacional pode ser considerada como 

renovável e uma das mais limpas do mundo. Entretanto, essa energia “supostamente” limpa e 

renovável conduz a indagações sobre sua sustentabilidade.  

Em realidade, a exploração dos potenciais hidráulicos iniciou-se para atender a 

uma lógica desenvolvimentista no Governo de Vargas para que a industrialização conduzisse 

o país a superar o subdesenvolvimento. A atualização das normas voltadas ao 

desenvolvimento da fonte de energia hidráulica apenas respondeu a imperativos ambientais a 

partir da década de 1980, notadamente com a adoção de normas sobre licenciamento e estudo 

prévio de impacto ambiental, de acordo com o estipulado na Resolução CONAMA nº 001, de 

23 de janeiro de 1986. 

                                                           
8
 Os dados sobre a matriz elétrica e a matriz energética nacional são levantados pela Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE no documento intitulado Balanço Energético Nacional – BEN. O último BEN que já teve o 

relatório final publicado no sítio eletrônico da EPE é o BEN-2017, referente ao ano de 2016. 
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Fig. 01: Oferta interna de energia elétrica por fonte 

 

 

Fonte: EPE. 

A Constituição de 1988 definiu as bases para a exploração dos potenciais 

hidráulicos do país. O art. 20, inciso VIII declarou que os potenciais de energia hidráulica são 

bens da União o que significa dizer que a exploração deste bem é de exclusividade daquele 

ente federado. Tanto que o inciso XII, alínea b, do art. 21 estabelece a competência material 

da União para explorar, direta ou indiretamente, mediante autorização, concessão ou 

permissão, os potenciais para geração de hidroeletricidade dos cursos d’água. Não à toa, o art. 

176, caput, distinguiu a propriedade dos potenciais de energia hidráulica da propriedade do 

solo. E o art. 22, inciso IV estabelece a competência privativa da União para legislar sobre 

energia. 

A única restrição, por assim dizer, feita pela Lei Maior quanto à exploração os 

potenciais hidráulicos é aquela contida no art. 49, inciso XVI, que trouxe a necessidade de 

observar a competência exclusiva do Congresso Nacional para autorizar a exploração e o 

aproveitamento dos recursos hídricos em terras indígenas. Tal disposição encontra reforço no 

Capítulo VIII, do Título VIII – Da Ordem Social, dedicado especificamente aos povos 

indígenas. Deve-se destacar que o parágrafo 3º, do art. 231, assegura a participação das 

comunidades afetadas no processo de autorização de empreendimentos para exploração dos 
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potenciais hidrelétricos “na forma da lei”. Embora a Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, que tratou da consulta prévia, livre e informada das 

populações indígenas, tenha sido ratificada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, há 

autores que consideram que a ausência de regulamentação deixa “em aberto o procedimento 

de consulta e a forma de compensação às comunidades afetadas” (MATTOS; et al, 2016, 

p.123). Outros autores, entretanto, afirmam a necessidade de aplicação imediata do disposto 

nos tratados internacionais. Não se olvide que a Constituição da República, no parágrafo 1º, 

do art. 5º, dispõe que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata”. Não havendo limitação expressa a normas de direito interno, e 

considerando o disposto no art. 1º, inciso III e art. 3º, incisos I e IV, a única interpretação 

possível é a de que o parágrafo 1º, do art. 5º se refere, igualmente, aos tratados e convenções 

internacionais.  

Esta conclusão advém ainda de interpretação sistemática e teleológica do 

texto, especialmente em face da força expansiva dos valores da dignidade 

humana e dos direitos fundamentais, como parâmetros axiológicos a orientar 

a compreensão do fenômeno constitucional (PIOVENSAN, 1997, p.82/83). 

Ocorre que o potencial hidráulico para fins de geração de eletricidade ainda 

não integralmente explorado do país está na Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas, onde se 

encontra grande parte das terras indígenas. Os impactos socioambientais ligados a tais 

empreendimentos são consideráveis, tornando a sua viabilidade questionável, muito embora 

tenham sido levados adiante pelo governo federal
9
. 

O interesse do governo na Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas é meramente 

quantitativo. Ou seja, olha apenas para o potencial de geração, sem levar em conta todas as 

demais questões que permeiam o tema. Além disso, atende aos interesses de determinados 

atores privados
10

.  

                                                           
9
 Os impactos socioambientais de usinas hidrelétricas na região amazônica são tratados adiante, com citação aos 

estudos elaborados por ROSA et al. (2006); KEMENES; FORSBERG e MELACK (2007); DE FARIA et al. 

(2015); FEARNSIDE (2016); JUNK e MELLO (1987); ACSELRAD (1991); BAINES (2001); MAGALHÃES 

(2009) e DE MATTOS; et al (2016). 
10

 A implantação de grandes hidrelétricas, no Brasil, tem sua história que remonta à Era Vargas. Desde então, a 

exploração dos abundantes potenciais hidráulicos do país tem sido objeto de dispositivos constitucionais 

presentes desde a Constituição de 1934 até a atual. assim, sob o argumento de deter o know-how e do potencial 

hidráulico da Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas, a construção de hidrelétricas na Amazônia ganhou força. 

Entretanto, o que vê não é uma preocupação com a sustentabilidade ou, mesmo, com a melhoria de vida das 

comunidades daquela região. A lógica por trás das grandes hidrelétricas é, e sempre foi, desenvolvimentista, 

fundada no incremento da indústria nacional a partir de investimentos no setor da infraestrutura sem que fosse 

permitida a participação dos demais atores sociais envolvidos (BORTOLETO, 2001, passim). 
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A fonte hidráulica é considerada uma fonte renovável de energia elétrica, mas 

já houve exemplos de que seu índice de confiabilidade não é 100%. A crise elétrica de 2001, 

conhecida como o “Apagão de 2001”, decorreu da escassez de chuvas naquele ano, além da 

falta de planejamento e investimentos na infraestrutura. A queda do nível nos reservatórios de 

hidrelétricas contribuiu para o racionamento que teve de ser imposto a parte da população 

brasileira. O Balanço Energético Nacional de 2014 – BEN-2014 demonstra que, no ano de 

2013, houve um decréscimo na participação da fonte hidráulica na matriz elétrica nacional, 

enquanto houve aumento no uso de combustíveis fósseis, o que demonstra o acionamento de 

termelétricas resultante do baixo desempenho das hidrelétricas na geração de eletricidade 

(EPE, 2014, fl. 19). Em 2015, uma vez mais, “[...] em razão de condições hidrológicas 

desfavoráveis” (EPE, 2016, p. 6), a geração de eletricidade teve que ser compensada por 

outras fontes em razão do desempenho irregular das hidrelétricas.  

O acionamento de termelétricas para suprir a falta de eletricidade encarece a 

energia elétrica fornecida aos consumidores e contribui para o agravamento das emissões dos 

gases de efeito estufa. Daí a importância na diversificação da matriz elétrica e no 

desenvolvimento de outras fontes renováveis. 

Além disso, estudos (ROSA et al., 2006), (KEMENES; FORSBERG e 

MELACK, 2007), (FARIA et al, 2015), (FEARNSIDE, 2016) afirmam que usinas 

hidrelétricas construídas em locais cobertos por florestas tropicais, ao contrário de contribuir 

com a mitigação do efeito estufa, podem acabar por agravá-lo. Esses autores afirmam que o 

material orgânico constante no solo das áreas alagadas e aquele material que cai no 

reservatório acabam se transformando em gás metano em razão da sua decomposição e, 

mesmo com deflorestamento prévio, a usina passaria a funcionar como fonte emissora de 

gases de efeito estufa. Cumpre observar que, mesmo nas usinas a fio d’água, isto é, que 

utilizam a vazão natural do rio e não necessitam de reservatórios (BORGES NETO; DE 

CARVALHO, 2012, p.39) a construção de barragens é necessária, o que resulta na inundação 

de uma área substancial da floresta (FEARNSIDE, 2016, p. 295). 

Ainda na questão amazônica, Carlos A. Nobre e Antônio D. Nobre (2002) 

realizaram um estudo apontando a floresta amazônica como provável sumidouro de carbono. 

Vale dizer, a floresta funcionaria como mecanismo de captura de dióxido de carbono, 

apresentando, no final do dia, um saldo de sequestro do gás, por fotossíntese, maior que de 

emissão pela respiração, o que significa que a floresta absorve mais dióxido de carbono do 
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que produz. Uma das explicações elencadas é que a floresta desenvolveu um mecanismo de 

resposta ao aumento expressivo de gás carbônico na atmosfera que resulta em seu 

crescimento, como se o gás carbônico funcionasse como fertilizante. Assim, quanto mais 

dióxido de carbono houver na atmosfera, maior será o sequestro de carbono (Ibid. p. 87). 

Todavia, ainda não se pode afirmar com absoluta certeza que a floresta amazônica funcione 

como um sumidouro de carbono, muito embora o estudo não exclua totalmente tal 

possibilidade (Ibid. p. 86). Dessa forma, referido estudo levanta mais uma razão para a 

preservação da floresta. 

Ainda no campo ambiental, a transferência de animais para áreas já povoadas 

pode levar a um desequilíbrio e stress de um ecossistema inteiro provocados pela 

superpopulação artificial. Podem ocorrer alterações nos regimes dos rios e seus equilíbrios 

dinâmicos naturais em razão do represamento, o que afeta, irremediavelmente, a fauna e flora 

aquáticas. Há, ainda, a possibilidade de aumento de erosão da lateral dos reservatórios por 

falta de vegetação, podendo reduzir a sua vida útil e a deterioração da qualidade da água 

(JUNK e DE MELLO, 1987, p. 5-12). 

Comunidades indígenas e populações ribeirinhas podem igualmente ser 

afetadas drasticamente pela construção de hidrelétricas
11

. Em alguns casos, comunidades 

devem ser deslocadas em razão do alagamento de terras, como ocorreu com a construção das 

usinas hidrelétricas Balbina, Tucuruí e Belo Monte. Na construção da hidrelétrica Tucuruí, de 

6 a 10 mil famílias da reserva dos índios Parakanãs foram deslocadas (ACSELRAD, 1991, p. 

55). BAINES (2001, p. 11/13) tratou do Programa Waimiri-Atroari, criado em 1987 em razão 

do deslocamento daquela população indígena da área que foi alagada pela hidrelétrica Balbina 

e MAGALHÃES (2009, p.61) analisou o deslocamento dos Juruna do Paquiçamba e Arara da 

Volta Grande na construção de Belo Monte. 

Nota-se, portanto, que embora a região amazônica possua enorme potencial 

para geração de energia hidrelétrica, seu aproveitamento não é isento de consequências 

                                                           
11

 DE MATTOS,; et al (2016) observaram que as populações indígenas possuem estilos de vida “{[...] muito 

dependente dos recursos naturais se reproduzem socialmente por meio de modos de produção ligados à pesca, ao 

extrativismo e à agricultura de subsistência [...]” (p. 119), de modo que estão mais vulneráveis às interferências 

aos recursos naturais e à inserção de infraestrutura na região onde habitam. ACSELRAD (1991, p. 55) criticou 

fortemente o deslocamento de populações indígenas durante a construção da usina Tucuruí. As indenizações 

oferecidas não substituíram o desfazimento das relações entre aqueles povos e o meio ambiente através dos seus 

modos tradicionais de vida. Por fim, MAGALHÃES (2009, p. 62/63) critica a falta de estudos aprofundados 

sobre a presença de índios isolados na área da hidrelétrica de Belo Monte, já que o alagamento de parte da 

floresta coloca em risco a própria vida daquelas populações que estariam desavisadas do empreendimento que 

estava sendo planejado no local. 
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graves. Consequências que afetam o meio ambiente e as populações tradicionais. 

Consequências que demonstram ser a opção por hidrelétricas na região amazônica uma 

escolha não tão sustentável quanto parece. 

Ante o disposto na Constituição sobre a propriedade dos recursos hidráulicos e 

a exploração dos potenciais hidrelétricos do país, bem como a competência legislativa em 

matéria de energia, percebe-se o papel preponderante da União nesse setor. Resta pouco, 

senão nenhum espaço para o cidadão participar da política energética nacional. Ora, se a 

exploração dos potenciais hidrelétricos só pode ser feita mediante autorização, concessão ou 

permissão da União, ao cidadão só resta consumir a eletricidade daquelas empresas 

concessionárias, permissionárias ou que tenham autorização para execução do serviço público 

de energia elétrica.  

A única previsão normativa de participação da população nas decisões afetas à 

exploração dos recursos hídricos é aquela relativa ao dever de consulta prévia às populações 

indígenas eventualmente afetadas. Entretanto, conforme afirmado anteriormente, a ausência 

de regulamentação representa uma brecha para que a mencionada consulta não ocorra ou 

ocorra de forma indevida
12

. 

Ademais, a promulgação da Lei 10.848, de 15 de março de 2004 institui o novo 

Modelo Institucional do Setor Elétrico, segundo o qual: 

[...] o governo, como poder concedente, retoma o papel central das decisões. 

A formulação de políticas públicas e a realização de estudos prospectivos de 

planejamento da expansão do setor energético, em particular do setor 

elétrico, são novamente competências do MME
13

 (BORGES NETO; DE 

CARVALHO, 2012, p. 25). 

                                                           
12

 Tanto é que o Ministério Público Federal vem interpondo ações judiciais para garantir que o direito à consulta 

prévia seja respeitado. A título de exemplo, citam-se a Apelação Cível nº 0003947-44.2012.4.01.3600 / MT, na 

qual o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que ordenou a realização da consulta prévia sob pena de nulidade 

do licenciamento ambiental para a construção da usina hidrelétrica Teles Pires, no Estado do Mato Grosso, muito 

embora já tenha sido emitida a Licença de Operação para o empreendimento; e o Agravo de Instrumento nº 

0002064-61.2013.4.01.0000 / MA, também julgado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que 

corroborou decisão de 1ª Instância determinando a paralização de obras para implantação de rodovia em terras 

indígenas por ausência de consulta prévia. Entretanto, as Corte Superiores têm se mostrado mais lenientes como 

no caso da usina hidrelétrica São Luiz do Tapajós, cuja liminar que determinava a suspensão do processo de 

licenciamento ambiental foi cassada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o argumento de que a realização de 

estudos de viabilidade da usina não afeta diretamente comunidades indígenas, mas acaba “desperdiçando os 

recursos públicos já aplicados e obstaculizando o planejamento da política energética brasileira” (Ag Rg na SLS 

nº 1.745-PA, julgado em 19 de junho de 2013). 
13

 Ministério de Minas e Energia. 
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É verdade que o parágrafo 4º, do art. 176 da Lei Maior prevê que o 

aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida prescinde de 

concessão ou autorização. Isso significa que uma usina de energia renovável de pequeno 

porte, com capacidade de geração suficiente para suprir o consumo de eletricidade de uma 

residência, poderia representar uma opção ao consumidor. Entretanto, a regulamentação para 

essa forma de geração de eletricidade só surgiu em 2012, com o advento da Resolução 

Normativa nº 482, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
14

 (REN ANEEL nº 

482/12), adiando, portanto, a participação direta dos cidadãos na cadeia produtiva de 

eletricidade em quase 24 anos. 

Interessante notar que a REN ANEEL nº 482/12, em certa medida, é resultado 

de uma demanda da sociedade. A Nota Técnica n° 0025/2011-SRD-SRC-SRG-SCG-SEM-

SRE-SPE/ANEEL, de junho de 2011, expõe os resultados de audiências públicas realizadas 

pela ANNEL com o objetivo de reduzir as barreiras existentes na regulamentação do setor 

elétrico e permitir a instalação de sistema produtores de eletricidade de pequeno porte, ou 

seja, permitir a geração distribuída a partir de fontes renováveis para consumo próprio. 

Logo nos primeiros parágrafos da referida nota técnica estão elencados os 

motivos que levaram à iniciativa da agência reguladora: 

a) A agência reconhece, expressamente, a tendência mundial em acrescentar a 

geração distribuída de pequeno porte como fonte complementar de 

eletricidade ao setor elétrico a fim de assegurar maior segurança no 

fornecimento de energia elétrica e assegurar o fornecimento de eletricidade 

a preços acessíveis; 

b) Em 2008, a agência havia autorizado a Companhia Paranaense de Energia 

Elétrica – COPEL, a implantar o Projeto Piloto de Geração Distribuída com 

Saneamento Ambiental, consistente na geração de eletricidade a partir de 

dejetos de animais (biogás) realizada por produtores rurais, limitada a 270 

kW
15

 (ANEEL, 2008). Segundo consta, a aplicação de regras previstas no 

Decreto n 5.163/04
16

 não favorecia a continuidade do projeto, uma vez que 

dizem respeito a produtores de eletricidade de médio e grande porte; 

                                                           
14

 A REN ANEEL nº 482/12 será abordada em maiores detalhes no capítulo 3. 
15

 kW = quilowatts 
16

 O teor do decreto será abordado no próximo item. 
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c) Foi feita uma demanda pelo Instituto para o Desenvolvimento de Energias 

Alternativas na América latina – IDEAL, entidade sem fins lucrativos que 

procura a ampliação da exploração de fontes alternativas de eletricidade, 

para aumentar o desconto na Taxa de Uso do Sistema de Distribuição – 

TUSD para viabilizar a venda do excedente de eletricidade gerado a partir 

de painéis fotovoltaicos instalados em estádios de futebol na época da Copa 

do Mundo; 

d) Uma empresa de geradores de eletricidade a partir da energia eólica 

(aerogeradores) solicitou a implementação do net metering
17

 no Brasil a 

fim de tornar atrativa a instalação de aerogeradores de pequeno porte em 

residências. 

Assim, a ANEEL realizou audiências públicas com a participação de 

representantes das distribuidoras, geradoras, universidades, fabricantes, consumidores, 

comercializadores, empresas de engenharia e demais interessados no tema, resultando na 

edição da REN ANEEL nº 482/12.  

Nota-se que a geração distribuída de pequeno porte só surgiu, no Brasil a partir 

de uma resolução emanada pela agência reguladora do setor. É verdade que a ANEEL tem 

competência para editar tais normas
18

. Isso porque, a REN ANEEL nº 482/12 tem natureza 

jurídica de regulamento. Ela regulamenta as questões técnicas que envolvem a geração 

distribuída (tais como a obrigatoriedade na interconexão com a rede pública para a injeção do 

excedente de eletricidade gerado, responsabilidades e prazos para a adoção de medidas 

técnicas que possibilitem essa interconexão, etc.) e o sistema de compensação do excedente 

de eletricidade. Em verdade, embora seja o primeiro documento legal a tratar do net metering, 

a REN ANEEL nº 482/12 não inova no ordenamento jurídico autorizando ou estabelecendo a 

geração distribuída de pequeno porte no país.  

Ressalte-se que, conforme será exposto no capítulo seguinte, existem duas 

formas básicas de regular a geração distribuída de pequeno porte: o sistema (ou modelo) feed-

in tarrif e o net metering. Com o objetivo de melhor explicar o funcionamento de cada um 

desses sistemas, a título meramente ilustrativo, serão apresentados os casos da Alemanha e da 
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 Net metering é um modelo de regulamentação da geração distribuída de pequeno porte e será detalhado no 

capítulo 2. 
18

 As competências e atribuições da ANEEL estão previstas na Lei nº 9.427, de 1996. 
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Califórnia. Em ambos os casos, a geração distribuída foi instituída por lei, o que demonstra 

que os governos alemão e californiano estão alinhados com o objetivo mundial de ampliar a 

exploração de fontes renováveis de energia, diversificando a suas matrizes elétricas a partir da 

adoção de medidas legais pertinentes, isto é, instituindo políticas públicas voltadas ao 

incentivo às fontes renováveis e criando marcos regulatórios específicos para uma transição 

energética.  

Enquanto tais programas de geração distribuída eram implementados na 

Alemanha e na Califórnia, o Brasil continuava a apostar, predominantemente, na construção 

de usinas hidrelétricas na Amazônia. Conforme exposto acima, o governo brasileiro preferiu 

atender às demandas dos setores da construção civil e das empresas operadoras de 

hidrelétricas, sob o argumento de ser necessário aumentar a oferta de eletricidade no país e de 

já possuir know-how, ao invés de se incentivar novas tecnologias capazes de gerar menores 

impactos ambientais e trazer maiores benefícios econômicos e sociais. 

Será visto, nos próximos itens, que a energia solar fotovoltaica é uma das 

fontes renováveis de energia mais promissoras para fins de geração de eletricidade no Brasil. 

Se explorada para o autoconsumo, isto é, instalando-se sistemas para a geração da eletricidade 

no próprio ponto de consumo, essa fonte energética terá o condão de produzir inúmeros 

benefícios socioambientais e, também, econômicos. 

 

1.2.Energia que vem do sol: a questão da energia solar fotovoltaica 

 

Todos os dias, radiação sai do Sol e atinge a Terra, trazendo luz e calor para o 

planeta. Parte dessa radiação é absorvida pela atmosfera, enquanto o restante atinge a 

superfície, aquecendo solo, oceanos e cursos d’água, além de fornecer energia vital aos seres 

vivos que habitam o planeta. 

“A quantidade de radiação solar que atinge a Terra é chamada de insolação – 

forma reduzida de ‘radiação solar incidente” (HINRICHS; KLEINBACH; DOS REIS, R., 
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2014, p. 199). A insolação
19

 varia em razão de uma série de fatores: latitude, umidade relativa 

do ar, presença de nebulosidade, estações do ano (que determinam o número de horas de sol 

durante o dia, bem como a intensidade dos raios solares que atingem determinada região do 

planeta), etc. Essa variação de insolação é fator de especial atenção para a utilização da 

radiação solar como fonte energética.  

De forma direta, a radiação solar pode ser: (i) usada como fonte de energia 

térmica, para aquecimento de ambientes e fluidos e para geração de potência 

mecânica ou elétrica; e (ii) convertida diretamente em energia elétrica, por 

meio de efeitos sobre materiais, dentre os quais o termoelétrico e 

fotovoltaico (SILVA, 2015, p. 6). 

Na conversão da energia solar em eletricidade pelo sistema termoelétrico, 

também chamado de termossolar e heliotérmico, a radiação solar é refletida por diversos 

espelhos para um único ponto, o receptor, no interior do qual existe um fluido. O aquecimento 

desse fluido produz vapor que, em consequência, leva ao acionamento de uma turbina cujo 

movimento gera a eletricidade. Já no sistema fotovoltaico, painéis fotovoltaicos, igualmente 

denominados painéis solares, convertem a energia solar diretamente em eletricidade (Ibid., 

2015, p. 6/7). 

As chamadas células solares ou fotovoltaicas são dispositivos semicondutores 

responsáveis por transformar diretamente a radiação solar em corrente elétrica (BORGES 

NETO, CARVALHO, 2012, p. 124). Sua matéria prima mais comum é o silício, resultante do 

processo de purificação do quartzo. Na primeira etapa do processo de purificação, obtém-se o 

chamado silício de grau metalúrgico, com 98 a 99% de pureza. Depois disso, uma nova etapa 

eleva o grau de pureza a 99,9999% - o chamado silício de grau solar (Ibid., p.132). Embora já 

existam outras tecnologias para a produção de painéis fotovoltaicos, 80% deles ainda são 

fabricados a partir do silício cristalino (SILVA, 2015, p. 6). Ressalte-se que o Brasil possui 

uma das maiores jazidas de quartzo do mundo, entretanto não dispõe de parque industrial 

capaz de produzir silício purificado até o grau solar
20

 (MIRANDA, 2013, p. 133), (SILVA, 

2015, p. 28). 

                                                           
19

 Os termos “insolação”, “radiação solar” e “irradiação solar” serão usados como sinônimos neste trabalho. Isso 

se dará porque autores diversos estudados para a elaboração dessa dissertação utilizam um ou outro desses 

termos de acordo com a sua preferência. 
20

 SILVA (2015, p. 28) informa que o Brasil já deteve a tecnologia capaz de transformar o silício de grau 

metalúrgico para grau solar, porém, a tecnologia foi abandonada entre 1980 e 1990. 
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Após a purificação do silício, este passa por transformações físicas até compor 

uma célula fotovoltaica. O conjunto dessas células forma um painel fotovoltaico, enquanto 

que o conjunto de painéis é o que se denomina sistema fotovoltaico (PORTAL SOLAR). 

Nesse trabalho, os termos “painéis fotovoltaicos”, “painéis solares”, “sistema fotovoltaico” e 

“sistema solar” serão utilizados como sinônimos. Também será dado enfoque à geração de 

eletricidade a partir do uso de painéis fotovoltaicos sob o modelo de geração distribuída. 

O modelo de geração distribuída é caracterizado pela instalação de um sistema 

de geração de eletricidade de pequena capacidade próximo ao ponto de consumo, ao passo 

que o modelo de geração centralizada se constitui na presença de usinas de grande capacidade 

de geração distantes dos pontos de consumo, dependentes, portanto, de linhas de transmissão 

para que a eletricidade gerada atinja o consumidor final. 

Entende-se que a geração distribuída, aliada à exploração da energia solar 

fotovoltaica, constitui a melhor política energética com o fulcro de promover a inclusão social 

e a cidadania no Brasil, além de se alinhar ao paradigma do desenvolvimento sustentável
21

.  

O Decreto nº 5.163/04, que regulamentou a Lei nº 10.848/04 trouxe, pela 

primeira vez, a definição de geração distribuída como sendo a possibilidade de a 

concessionária de distribuição contratar energia elétrica de agentes produtores de eletricidade 

que estejam diretamente conectados à rede de distribuição da concessionária para garantir o 

atendimento do mercado consumidor. Essa não é, todavia, a modalidade de geração 

distribuída a que se refere este estudo. Será dado enfoque à geração distribuída caracterizada 

pela instalação de painéis fotovoltaicos em edificações residenciais ou comerciais e em 

prédios públicos para fins de autoconsumo, nos termos da Resolução Normativa nº 482/12, da 

ANEEL. 

Nesse sentido, o uso de painéis fotovoltaicos pode se dar de duas maneiras: por 

sistemas isolados (autônomos) ou conectados à rede. Sistemas autônomos podem ser usados 

em comunidades que, por razões de ordem técnica e/ou econômica, são desprovidas de linhas 

de transmissão. Atualmente, no Brasil, ainda existem localidades nas regiões Norte e Nordeste 

nessa condição, segundo a Empresa de Pesquisa Energética –EPE (2016, p. 7)
22

.  

                                                           
21

 O tema do desenvolvimento sustentável, relacionado à geração distribuída de energia solar fotovoltaica, será 

abordado no item 1.3. 
22

 Esse assunto será detalhado no próximo item.  
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Já os sistemas solares conectados à rede pública de distribuição de energia 

elétrica podem ceder parte ou a totalidade da eletricidade por eles gerada às concessionárias 

de distribuição a depender do marco regulatório do local onde estejam localizados, 

funcionando como pequenos pontos de geração. Atualmente, a maioria dos países que têm 

investido no uso da energia solar em edificações editou legislação que obriga a conexão dos 

consumidores que possuem painéis fotovoltaicos à rede pública
23

. E não poderia ser diferente, 

uma vez que existem períodos do ano no qual a capacidade de geração de eletricidade 

costuma ser alta, não se justificando que eventual excedente gerado fosse desperdiçado.  

Ademais, a energia solar é uma fonte energética intermitente, isto é, não 

contínua. Não há geração no período noturno e, em dias nublados, a geração é reduzida, 

podendo ser nula. O uso de baterias poderia assegurar a utilização da energia solar 

fotovoltaica durante tais períodos. Entretanto, essas baterias ainda apresentem custo muito 

elevado, de modo que ainda é mais viável um sistema fotovoltaico interligado à rede pública 

de distribuição
24

.  

Assim, a exploração da energia solar fotovoltaica, sob o modelo da geração 

distribuída, se mostra como uma fonte complementar ao modelo de geração de eletricidade já 

existente. As concessionárias do setor elétrico se encarregam do fornecimento suplementar de 

eletricidade àqueles consumidores que dispõem de equipamento de geração para o consumo 

próprio quando suas demandas não puderem ser atendidas autonomamente. Os dois sistemas, 

portanto, não entram em conflito, mas atuam paralelamente na construção de um setor elétrico 

mais limpo e sustentável. 

Deve-se ressaltar, ainda, que o Atlas Solarimétrico do Brasil explica que as 

regiões desérticas são as melhores localidades em termos de insolação, sendo o Deserto do 

Mojave, na Califórnia, uma das mais bem servidas no mundo (TIBA et al., 2000, p. 19). E 

conclui que “as áreas localizadas no Nordeste do Brasil, têm valores da radiação solar diária 

média anual comparáveis às melhores regiões do mundo” (loc. cit.), incluindo o Deserto do 
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 Cf. nota nº 37. 
24

 O sítio eletrônico Portal Solar fez um levantamento dos custos envolvendo a geração fotovoltaica com base em 

dados de 2016. Naquele ano, para uma residência média de 4 pessoas, o investimento inicial em um sistema 

fotovoltaico, sem baterias, era de R$ 20 mil a 26 mil. Esse sistema geraria eletricidade, ao longo da vida útil do 

sistema, no Estado de Minas Gerais, a um preço equivalente a R$ 0,31/ kWh, enquanto que a tarifa praticada 

naquele Estado era R$ 0.80/kWh.  Entretanto, ao adicionar baterias ao sistema, a economia mensal prevista na 

conta de luz poderia chegar a 95%, porém o investimento inicial deveria ser R$ 75 mil, com utilização de 

baterias de chumbo-ácido, que têm baixa vida útil. Baterias com longa vida útil ainda não estão disponíveis no 

mercado nacional. 
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Mojave. Ademais, a capacidade de geração de eletricidade em todos os Estados brasileiros é 

superior ao consumo: 

Para o Brasil, essa relação é de 230%, ou seja, a geração fotovoltaica em 

telhados residenciais tem o potencial de gerar o equivalente a mais de duas 

vezes o consumo residencial. Piauí, Alagoas, Paraíba, Maranhão, Bahia, 

Ceará, Tocantins, Minas Gerais e Sergipe apresentam relação superior a 

300% (SILVA, 2015, p. 17). 

Observa-se que a energia solar fotovoltaica, sob o modelo da geração 

distribuída, apresenta enormes benefícios.  

Pequenos geradores solares FV [fotovoltaicos], como geração distribuída, 

podem ser eficientes, confiáveis e simples de implementar. Em algumas 

áreas, eles podem ser competitivos com a geração convencional e propiciar 

uma maior confiabilidade no abastecimento de energia, quando comparados 

com os sistemas convencionais de energia. Em outros casos, ele [sic] pode 

aumentar a capacidade da rede, através da complementaridade de energia, 

promovendo uma maior performance e eficiência na rede. Dessa forma, a 

inserção da energia solar FV [fotovoltaica] na matriz energética nacional, de 

forma complementar, poderia trazer grandes benefícios, tanto ao setor 

energético, quanto aos setores econômicos e sociais do país (SALAMONI, 

2009, p. 08). 

Os benefícios para o próprio setor elétrico são o aumento na eficiência, 

confiabilidade e segurança na prestação do serviço. Isso porque a desnecessidade da utilização 

das linhas de transmissão faz com que sejam evitadas perdas de energia que invariavelmente 

ocorrem durante o processo de transmissão (RÜTHER, 2004, p.45). No Brasil, o pico de 

demanda em algumas cidades ocorre à tarde (pelo uso de condicionadores de ar), coincidindo 

com o período de maior geração nos sistemas fotovoltaicos, de forma que a 

complementariedade da geração distribuída contribui sobremaneira com o fornecimento de 

eletricidade (CAMARGO, 2015, p. 14). Ademais, considerando que, naturalmente, a geração 

de eletricidade fotovoltaica é menor em períodos chuvosos, enquanto que, nos mesmos 

períodos, a geração hidrelétrica é favorecida, a complementariedade entre as duas fontes 

energéticas é grande (loc. cit.). 
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No âmbito ambiental, por ser uma fonte renovável, a exploração da energia 

solar gera inúmeros benefícios. Por não se tratar de um combustível fóssil, a geração de 

eletricidade a partir da energia solar não emite de gases de efeitos estufa (ESPOSITO; 

FUCHS, 2013, p. 88), (SALAMONI, 2009 , P. 59), (WORLD ENERGY COUNCIL, 2016, 

p. 49), (TSOUTSOS, FRANTZESKAKIB; GEKASB, 2003, p. 289). Não por outro motivo, a 

energia solar tem figurado como fonte alternativa aos combustíveis fósseis nas políticas de 

transição energética de diversos países como Alemanha, Estados Unidos, Japão e Espanha 

(SILVA, 2015, p. 8), (CAMARGO, 2015, p. 10), (SALAMONI, 2009, p. 65). Também não 

produz poluição sonora (SALAMONI, 2009, p. 65). Ademais, na geração distribuída a partir 

da energia solar fotovoltaica, outros benefícios podem ser verificados: a integração dos 

painéis fotovoltaicos ao cenário urbano inibe a poluição visual que eventuais usinas de grande 

capacidade de geração poderiam criar (RÜTHER, 2004, p. 61), (TSOUTSOS, 

FRANTZESKAKIB; GEKASB, 2003, p. 293), bem como elimina conflitos relacionados ao 

uso dos espaços territoriais tanto pelo fato de estarem integrados a edificações já existentes, 

como por prescindirem de linhas de transmissão (WORLD ENERGY COUNCIL, 2016, p. 

47), (RÜTHER, 2004, p. 45). 

É claro que existem impactos ambientais na utilização de painéis fotovoltaicos, 

mas tais impactos são mínimos quando comparados com outras fontes. Emissões de gases de 

efeito estufa e vazamento de elementos químicos tóxicos seriam verificados, apenas, durante a 

produção e descarte dos equipamentos (RÜTHER, 2004, p. 9). Ainda assim, essas emissões 

não se comparam àquelas do uso de combustíveis fósseis para fins de geração de eletricidade 

(UNION OF CONCERNED SCIENTISTS) e uma política adequada de descarte dos 

equipamentos após o término da sua vida útil evitaria os problemas de contaminação
25

. 

Ressalte-se que a vida útil de um sistema fotovoltaico é de 25 anos. Contudo, eventualmente 

esses sistemas podem ser utilizados por maior período, pois passada a sua vida útil, não 

deixam de gerar eletricidade, apenas o fazem com menor eficiência. 

Diga-se de plano, que a maioria dos impactos ambientais associados ao uso da 

energia solar está ligada às usinas de grande porte: problemas relacionados aos conflitos 

territoriais pelo uso de áreas destinadas à geração de eletricidade só ocorrem em usinas 

fotovoltaicas de grande capacidade de geração e nas usinas termossolares. Há, também, 

                                                           
25

 A Lei nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevê os acordos setoriais como um 

de seus instrumentos para tratar do descarte ambientalmente adequado de determinados produtos (art. 8º, inciso 

XVI). 



36 
 

notícia de que usinas termossolares alteram a temperatura do solo ao longo do ano (WORLD 

ENERGY COUNCIL, 2016, p. 49). Tais problemas não são verificados na geração 

distribuída, na qual painéis fotovoltaicos são utilizados em sistemas de pequena capacidade de 

geração. 

Igualmente, o uso de grandes volumes de água só ocorre em usinas 

termossolares – aliás, como ocorre em qualquer usina termelétrica – para esfriamento dos 

geradores e, na produção de painéis fotovoltaicos, o uso da água por MWh
26

 que o sistema 

gera é cerca de 25 vezes menor que aquele usado para resfriar geradores termelétricos à base 

de carvão ou nucleares (Ibid., p. 50).  

Por ser uma fonte limpa e renovável, não acarreta no esgotamento de recursos 

naturais, também não há custos adicionais com a aquisição de combustível (o que é 

extremamente atraente para comunidades dos sistemas isolados, conforme será exposto no 

próximo item). Além disso, implica em uma economia no consumo de eletricidade para o 

cidadão em mais de uma forma: tanto na possibilidade de utilização da eletricidade por ele 

mesmo gerada como pela geração de créditos quando for necessária a utilização da 

eletricidade da concessionária de serviço de distribuição de eletricidade
27

. 

Como se nota, a exploração da energia solar fotovoltaica sob o modelo da 

geração distribuída possui uma série de vantagens para o meio ambiente, para o próprio setor 

elétrico e, também, para o consumidor. 

A possibilidade da geração distribuída a partir de fontes renováveis para o 

consumo próprio (ou autoconsumo) cria uma opção ao cidadão: a de integrar a cadeia 

produtiva da eletricidade. A partir do momento em que o cidadão passa a ter a possibilidade 

de gerar a energia elétrica que ele mesmo consome, não mais está “refém” das escolhas feitas 

pelo governo federal e pelos atores do setor elétrico. Ao menos em tese, pode o cidadão optar 

por não consumir, ou consumir o mínimo possível, da eletricidade fornecida pelas 

concessionárias de distribuição, seja em razão das tarifas praticadas, seja pela fonte da 

                                                           
26

 MWh = megawatt-hora. Representa a quantidade de megawatss (1000 quilowatts) em uma hora. Geralmente, 

essa grandeza é utilizada para auferir o consumo de energia elétrica. 
27

 Cf. capítulo 3. 
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eletricidade
28

. Eventuais impedimentos de ordem financeira, como o custo de aquisição dos 

equipamentos necessários, podem ser minimizados por políticas públicas adequadas.  

A utilização de painéis fotovoltaicos, portanto, se mostra como caminho 

promissor para a solução da demanda por energia elétrica, além de promover uma solução à 

questão do desenvolvimento sustentável. Versátil, a energia solar é alternativa para levar 

eletricidade de forma confiável e segura tanto aos centros urbanos quanto a regiões remotas, 

onde a linhas de transmissão não conseguem chegar. É por esses motivos que deve ser 

estabelecido um programa de fomento à exploração da energia solar fotovoltaica sob o 

modelo da geração distribuída no país. 

 

1.3.Exclusão e inclusão: da escuridão à luz 

 

A energia solar é fonte renovável de energia considerada limpa, não emite 

gases de efeito estufa durante a geração de eletricidade, seus impactos ambientais – 

verificados, notadamente, durante a produção dos equipamentos e no seu descarte – são 

mínimos se comparados com fontes não renováveis, além de, se utilizado um modelo de 

geração distribuída, dispensa o uso de linhas de transmissão, conferindo maior segurança e 

confiabilidade ao fornecimento de energia elétrica. Em um país como o Brasil, no qual a 

universalização da eletrificação ainda não foi atingida, o uso da energia solar fotovoltaica 

apresenta enorme potencial para resolver essa antiga questão.  

O número de domicílios atendidos pelo serviço de iluminação elétrica 

cresceu 1,6% de 2014 para 2015, atingindo o contingente de 67,8 milhões de 

unidades domiciliares, ou 99,7% do total do País... Em 2015, a Região Norte 

possuía a menor proporção de unidades domiciliares com serviço de 

iluminação elétrica (98,2%), ainda que tenha obtido o maior crescimento em 

relação a 2014 (3,3%). Nas demais regiões, as proporções de atendimento 

foram superiores a 99%, chegando a 100% dos domicílios na [região] 

Sudeste (IBGE, 2016, p. 78). 

                                                           
28

 A regulamentação da ANEEL para geração de eletricidade para fins de autoconsumo prevê que, mesmo sendo 

gerada mais que a demanda, a empresa de distribuição pode cobrar uma taxa mínima pelo uso da sua rede de 

distribuição do excedente gerado. 
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Esses dados refletem a realidade sobre a eletrificação do Brasil: as regiões 

Norte e Nordeste ainda têm comunidades nas quais as linhas de transmissão simplesmente 

não chegam. Os motivos que levam a essa situação são de ordem econômica e/ou técnica: 

determinadas áreas mais distantes e mais difíceis de serem alcançadas, que apresentariam 

demanda mais reduzida em razão do número de unidades consumidoras, não são vistas como 

suscetíveis de investimento por parte das empresas do setor elétrico. Em outros termos, a 

conexão dessas comunidades à rede nacional de distribuição é tão custosa ou, em alguns 

casos, tecnicamente desafiadora que não justificam o investimento em sistemas de 

transmissão e tais comunidades ficam desprovidas de eletrificação (MARQUES, 2005 p. 19).  

Verifica-se, portanto, que, no Brasil, a população está dividida em dois blocos, 

aqueles que dispõem de serviço de energia elétrica – normalmente consumidores do Sistema 

Interligado Nacional – SIN; e os que não dispõem dele, que integram os sistemas isolados. O 

SIN “[...] abrange a quase totalidade do território brasileiro, e os Sistemas Isolados, instalados 

principalmente na região Norte e Nordeste” (SALAMONI, 2009, p. 21).  

Algumas comunidades isoladas não estão totalmente desprovidas de 

eletricidade. O fornecimento de energia elétrica para algumas dessas comunidades se dá por 

meio de geradores que funcionam à base de combustíveis fósseis, em geral, óleo diesel (loc. 

cit.). O custo do óleo diesel representa um impedimento ao acesso confiável, seguro e a 

preços módicos à energia elétrica para essas comunidades
29

. 

Políticas públicas foram desenvolvidas ao longo dos anos procurando 

minimizar esse problema. O Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e 

Municípios – PRODEEM foi instituído em 1994, porém, falhas na sua execução levaram à 

sua substituição pelo Programa Luz para Todos, que tem obtido melhores resultados (ALVES, 

2014, p. 47). O Programa Luz para Todos será apresentado em detalhes no capítulo 4, de 

modo que, por ora, basta esclarecer que, dentre outras iniciativas, forneceu equipamentos para 
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 Para aferir o impacto da utilização de óleo diesel para gerar eletricidade, considere-se a comunidade Boa 

Esperança, no Amazonas, com cerca de 200 habitantes (37 famílias). A comunidade possui um sistema 

fotovoltaico com baterias, no entanto, necessita de um gerador a diesel que funciona entre 18h00 e 22h00 (4 

horas diárias). O consumo do gerador é de 4 l/h (SANTOS, 2006, p. 66/67). Considerando que o consumo médio 

mensal de óleo diesel para toda a comunidade é de 480 litros (4 horas diárias x 30 dias x 4l/h), e que, em 

novembro de 2017, o preço médio do óleo diesel, naquele Estado, foi de R$ 3,298 (ANP, 2017), o gasto médio 

da comunidade com a aquisição de óleo diesel em novembro foi de R$ 1.583,04. Ressalte-se que a comunidade 

Boa Esperança vive do plantio de mandioca, abacate, banana e pupunha e possui um sistema fotovoltaico 

(SANTOS, 2006, p. 66/67). Ou seja, se dependesse totalmente o gerador a diesel, o gasto seria ainda maior. 
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a exploração da energia solar em residências dos sistemas isolados, o que demonstra o 

potencial dessa fonte energética no enfrentamento da exclusão elétrica.  

A exclusão elétrica é uma das facetas da exclusão social. A exclusão não é 

sinônimo de pobreza pura e simplesmente (SAWAIA, 2001, p. 7). A pobreza é uma das 

facetas da exclusão, a econômica, que, se analisada isoladamente, não permite visualizar “ [...] 

o escopo analítico fundamental da exclusão, que é o da injustiça social” (loc. cit.). A exclusão 

pode ser entendida como qualquer situação que resulte no “ [...] impedimento de [alguém] 

desenvolver, mesmo que uma pequena parte, o seu potencial humano (por causa da pobreza 

ou em virtude da natureza restritiva das circunstancias em que vive)” (Ibid., 2001, p. 109).  

Nesse sentido, a adoção da energia solar fotovoltaica com o sistema de geração 

distribuída de eletricidade, se amparada por políticas públicas adequadas, pode levar a novas 

situações que resultarão na realização dos potenciais humanos das pessoas beneficiadas, seja 

pela melhor qualidade do ensino, pela melhoria na saúde, pelo incremento da renda familiar e 

novas possibilidades de emprego, ou, simplesmente, por proporcionar – em razão de uma 

melhoria na qualidade de vida de forma geral – maior autoestima e confiança no futuro para 

essas pessoas. 

Se a República Federativa do Brasil se pauta na construção de uma sociedade 

justa e solidária (art. 3º, I, da CF/88), é preciso assegurar a todos o livre e pleno exercício de 

seus direitos, asseguradas a participação e a igualdade para a promoção do bem-estar nos seus 

diversos aspectos: econômico, social, individual e, também, ambiental. Não se trata de 

estabelecer uma política para determinadas parcelas da população seguindo uma tradição 

corporativista (CARVALHO, 2002, p. 222/223), mas assegurar que todos tenham garantido o 

acesso à energia que, a seu turno, promove o exercício de muitos outros direitos de forma 

equitativa. 

Ao promover o acesso à energia elétrica de forma confiável e a preços módicos 

às comunidades dos sistemas isolados, impossível não vislumbrar a vocação que políticas 

públicas voltadas à disseminação do uso da energia solar fotovoltaica têm de figurar como 

verdadeiras políticas de inclusão social. Para os consumidores conectados ao SIN, a energia 

solar fotovoltaica pode, igualmente, representar importante mecanismo de inclusão e 

cidadania, notadamente para as classes menos favorecidas da sociedade. 
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1.4.O sol é de todos: acesso à energia para todos 

 

O papel que a energia solar fotovoltaica pode exercer no enfrentamento da 

exclusão elétrica no país é indiscutível. Mas sua importância para a promoção da inclusão 

social e da cidadania entre os consumidores do SIN também é perceptível.  

As frequentes estiagens que vêm assolando o sistema hídrico nacional refletem 

na produção de eletricidade, elevando o valor da tarifa e causando insegurança quanto ao 

fornecimento. É certo que os painéis fotovoltaicos interconectados necessitam que haja 

eletricidade correndo pela rede de distribuição por questões técnicas de segurança
30

. Isto é, em 

caso de um “apagão”, somente sistemas apoiados por baterias teriam acesso à eletricidade ali 

armazenada. Contudo, em situações de racionamento, esses sistemas, mesmo desprovidos de 

baterias, garantiriam o atendimento da demanda de eletricidade para o proprietário sem o 

risco de eventuais multas, ao passo que o excedente seria distribuído para outros 

consumidores, auxiliando no suprimento de energia elétrica aos demais. E, em períodos de 

fornecimento regular, a geração para autoconsumo diminui os gastos familiares mensais com 

o consumo de eletricidade, além de figurar como fonte extra de energia quando houver 

injeção do excedente, reduzindo a pressão sobre o sistema nos momentos de pico de demanda. 

Também aumenta a eficiência do setor, ao evitar as perdas decorrentes da transmissão por 

longas distâncias. 

Assim, em períodos de crise ou não, a geração distribuída contribui para a 

segurança e eficiência do sistema, além de representar ganhos financeiros com o consumo 

reduzido a partir da rede. O uso de painéis fotovoltaicos em escolas, postos de saúde e 

hospitais pode garantir um aumento na qualidade dos serviços
31

. 

Com efeito, como será exposto ao longo do presente estudo, a exploração da 

energia solar fotovoltaica traz benefícios para além do âmbito da política energética, 

promovendo a inclusão social e a cidadania, bem como auxiliando na preservação do meio 

ambiente. 

                                                           
30

 A fim de garantir o fornecimento de eletricidade mesmo à noite, sem a interconexão com a rede pública, seria 

necessária a instalação de baterias, o que encarece o sistema.  
31

 Em razão do Programa Luz para Todos, que levou energia elétrica a muitas residências desprovidas do serviço 

de abastecimento de eletricidade, um dos maiores benefícios verificados com a chegada da eletricidade foi a 

possibilidade de atividades escolares também no período noturno, beneficiando alunos adultos, e uma melhora 

nos serviços de saúde (BASSINI; FERREIRA, 2017, p. 368). 
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O incremento da sua participação na matriz elétrica brasileira representa uma 

mudança radical nas estruturas existentes e uma cidadania participativa, pois a preservação do 

meio ambiente depende de uma ação conjunta do Estado e da coletividade provida de 

solidariedade e responsabilidades difusas, não apenas no âmbito interno dos Estados, mas em 

âmbito global (LEITE; AYALA, 2011, p. 41). Ao se voltar para políticas públicas nesse 

sentido, o Brasil se alia aos demais países do mundo no compromisso de redução das 

emissões de gases de efeito estufa e da formação de um Estado de Direito do Ambiente, 

promovendo o exercício da cidadania no gerenciamento da problemática ambiental (Ibid., p. 

42). 

A nova cidadania ambiental é mais abrangente e não está circunscrita 

espacialmente a determinado território ou ligada a um determinado povo 

oriundo da significação clássica de nação; ela tem como objetivo comum a 

proteção intercomunitária do bem difuso ambiental, fugindo dos elementos 

referidos da cidadania clássica
32

 (Ibid., 2002, p. 252, grifos no original). 

Imprescindível a participação direta da sociedade civil para que possa haver 

“[...] uma esfera pública plural e inclusiva, e [a proteção] de seus interesses, contra a ameaça 

discriminatória da decisão de maiorias parlamentares” (Ibid., p. 247), muitas vezes pautada 

em interesses outros que não implementar uma mudança de paradigma em prol de um bem 

geral.  

Ante a ausência de previsão normativa para a participação cidadã nas tomadas 

de decisão sobre a política energética, a abertura para um modelo de geração distribuída, 

fundado em fontes renováveis, não apenas tornará a matriz elétrica nacional mais limpa, como 

coloca o cidadão na cadeia produtiva de eletricidade, tornando-o parte ativa de um processo 

de transição energética rumo a um Estado de Direito do Ambiente, pautando no 

desenvolvimento sustentável.  

A preocupação com as mudanças climáticas foi objeto de discussões no âmbito 

da Organização das Nações Unidas – ONU desde a década de 1970, quando da realização da 

Conferência da ONU sobre Ambiente Humano, em Estocolmo. Entretanto, coube ao Relatório 

Brundtland, documento intitulado “Nosso Futuro Comum” e elaborado pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, reunida na década de 1980, definir 

                                                           
32

 A cidadania clássica se refere a três elementos: a cidadania civil, a política e a social. A cidadania civil está 

ligada às liberdades individuais; a política diz respeito ao direito de exercer o poder político; e a cidadania civil  

exige ações positivas do Estado na consecução de metas de bem-estar social (LEITE; AYALA, 2002, p. 239). 
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desenvolvimento sustentável. Nas palavras da presidente da comissão, Gro Harlem 

Brundtland, “o meio ambiente não existe como uma esfera separada das atividades humanas, 

suas ambições e necessidades [...]” (ONU, 1987, p. 7, tradução nossa)
33

, dessa forma, 

qualquer estratégia de desenvolvimento que se pautasse apenas no viés econômico, 

desconsiderando a preservação ambiental, bem como questões de cunho social e cultural, se 

mostrava inadequada. Era preciso pensar em um modelo de desenvolvimento que levasse em 

conta a finitude dos recursos naturais, com a necessária consideração pelas gerações que ainda 

estão por vir. 

O modelo vislumbrado pela ONU preconiza uma forma de “[...] 

desenvolvimento capaz de satisfazer as necessidades do presente sem afetar negativamente a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades” (Ibid., p. 41, 

tradução nossa)
34

. Para tanto é necessário buscar o equilíbrio entre o crescimento econômico, 

a implementação de direitos sociais e, principalmente, a preservação do meio ambiente. 

Alinhar esses três aspectos, fixando-os como componentes intrínsecos do desenvolvimento, se 

tornou essencial ao atingimento do respeito à dignidade humana.  

Tal modelo de desenvolvimento foi indubitavelmente recepcionado pela ordem 

constitucional de 1988. O rol dos objetivos da República não deixa dúvidas quanto à 

preocupação de se instituir um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil fundado no 

primado da dignidade da pessoa humana. O art. 170 estabelece que o fim da Ordem 

Econômica seja assegurar a todos uma existência digna baseada nos ditames da justiça social 

e prevê a defesa do meio ambiente como um de seus princípios. A preservação do meio 

ambiente também está inserida no título que trata da Ordem Social, “[...] todo ele impregnado 

dos valores da qualidade de vida” (SILVA, 2007, p. 48). Já o caput do art. 225, que trata 

especificamente da preservação ambiental, dispõe ser dever do Poder Público e de toda a 

coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

Dessa forma, a preservação do meio ambiente surge, na Carta da República, 

inserida nos contextos social e econômico, explicitando o tipo de sociedade que se busca 

fundar. 

                                                           
33

 “The environment does not exist as a sphere separate from human actions, ambitions, and needs…”. 
34

 “Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs”. 
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Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana, que funciona como verdadeiro 

meta-princípio, isto é, o valor máximo a nortear todas as tomadas de decisões e 

comportamentos, adquire novas dimensões. Se a existência de um meio ambiente saudável e 

equilibrado é indispensável para que se obtenham condições igualmente saudáveis e dignas de 

vida, a dignidade humana adquire, pois, uma dimensão ecológica e inclusiva, já que passa a 

abranger a ideia de bem-estar ambiental e social (SARLET; FENSTERSEIFER, 2014, p. 51). 

“Dessa compreensão, pode-se conceber a indispensabilidade de um patamar mínimo de 

qualidade ambiental para a concretização da vida humana em níveis dignos” (loc. cit.). 

O acesso à energia está intimamente ligado à concretização do modelo de 

sociedade descrito no texto constitucional. Isso porque o acesso confiável e seguro à energia 

resulta em melhores serviços de saúde, educação e comunicação, promovendo o exercício de 

demais direitos fundamentais. Se implementado pelo o uso da energia solar fotovoltaica, 

verifica-se a redução das emissões dos gases de efeito estufa e, consequentemente, a 

mitigação dos impactos das mudanças climáticas, além da criação de empregos pelo 

surgimento de um novo segmento de mercado (WEHAB, 2002, p. 8). Com efeito, a 

exploração da energia solar fotovoltaica se mostra em sintonia com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são diversas metas a serem 

perseguidas pelos Estados para a construção de um modelo de desenvolvimento mais justo, 

inclusivo e ambientalmente vocacionado. 

As primeiras estratégias visando tal fim foram traçadas já no Relatório 

Brundtland e em outros documentos oriundos de encontros internacionais posteriores, como o 

Protocolo de Quioto e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

a Rio + 20, realizada em 2012 na cidade do Rio de Janeiro. No ano 2000, a ONU estabeleceu, 

com o apoio de 191 países, estratégias para implementar o desenvolvimento sustentável por 

meio do que chamou de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM. O prazo acordado 

para a consecução das metas traçadas na Declaração do Milênio se exauriu em 2015 e, 

embora tenham sido verificados avanços, muito ainda havia por ser feito. Dessa forma, 

quando da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

em 2012– Rio+20, foi decidido que deveriam ser traçadas novas metas para o cenário pós-

2015. Assim nasceram a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 

(PNUD).  
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A partir da experiência e resultados obtidos com os ODM, 17 novos objetivos 

foram traçados na Agenda 2030. É de particular interesse para este trabalho o objetivo nº 7, 

que trata especificamente da questão energética. O objetivo nº 7 diz respeito à energia limpa e 

acessível e seu enunciado dispõe: assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a 

preço acessível à energia para todas e todos. 

Cada ODS possui metas que lhe são intrínsecas. No caso do objetivo nº 7, as 

metas são: 

7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços 

acessíveis a serviços de energia. 

7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias 

renováveis na matriz energética global. 

7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética 

(ONUBR, [internet]). 

A utilização da energia solar fotovoltaica, pelo modelo da geração distribuída, 

como fonte complementar de eletricidade na matriz elétrica brasileira (e de qualquer nação), 

se adequa integralmente ao ODS nº 7. 

No que diz respeito à meta número 1, isto é, assegurar acesso universal, 

confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia, a correlação não poderia ser 

mais transparente. Senão, vejamos. 

No item anterior, a aptidão que a energia solar fotovoltaica tem de levar 

eletricidade àqueles que dela não dispõem ou que se utilizam de meios mais custosos para 

obtê-la foi tratada. Se existe exclusão elétrica é porque, entre outras razões, os investimentos 

necessários para levar linhas de transmissão às comunidades isoladas brasileiras são tidos 

como proibitivos pelas concessionárias do setor elétrico. Nesse sentido, sistemas 

fotovoltaicos, combinados com geradores a óleo diesel, aparecem como uma alternativa 

viável. Ademais, os benefícios produzidos pela geração distribuída de eletricidade a partir da 

energia solar para essas comunidades refletem mais que, simplesmente, uma política pública 

de eliminação da exclusão elétrica, mas uma política de garantia do alcance a condições 

mínimas de uma vida digna. 
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Mas não são apenas comunidades isoladas que se beneficiam da geração a 

partir da energia solar fotovoltaica. Para os consumidores integrantes do Sistema Interligado 

Nacional – SIN, o uso da geração distribuída de eletricidade também implica em acesso 

confiável, moderno e a preços acessíveis
35

. 

A possibilidade do autoconsumo e da compensação do excedente para aqueles 

que pertencem ao SIN, que será detalhada no capítulo 3, implica em dupla economia para os 

consumidores nos centros urbanos. Isso pode não impactar diretamente o preço da 

eletricidade, mas afeta positivamente o gasto final que as famílias têm com esse bem que é 

essencial. Vale lembrar, ainda, que a geração distribuída não traz benefícios apenas para os 

consumidores, mas também para o próprio setor elétrico, contribuindo para aumentar a 

eficiência e segurança no serviço de fornecimento de eletricidade.  

A segunda meta ligada ao ODS nº 7 é aumentar substancialmente a 

participação de energias renováveis na matriz energética global.  

Nesse quesito poder-se-ia pensar que o Brasil se encontra em posição avançada 

em relação a outras nações do mundo. De fato, encontra-se. No entanto, em razão das 

questões levantas sobre a construção de hidrelétricas na região amazônica
36

, o país não pode 

se eximir de procurar diversificar a sua matriz elétrica, incrementando a oferta de eletricidade 

a partir de outras fontes, de modo a não perseguir novos projetos de hidrelétricas naquela 

região. Os países do mundo estão em uma corrida para diversificarem suas matrizes elétricas e 

energéticas, especialmente aqueles com grande participação de combustíveis fósseis
37

. O 

Brasil não pode se furtar de participar dessa transformação. A diversificação da matriz elétrica 

                                                           
35

 Quando da edição da REN ANEEL nº 492/12, a ANEEL estimou que a economia anual nos gastos com 

consumo de eletricidade chegaria a R$ 3.803,25 com o net metering (ANEEL, 2011, p. 15). O governo da 

Paraíba e de Goiás, conforme será visto no capítulo 4, instalaram painéis fotovoltaicos em residências populares, 

estimando que a economia mensal na conta de luz chegue a 70% (GOVERNO DA PARAÍBA) (GOIÁS 

AGORA, 2017). Já a Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC, para atrair consumidores ao seu programa 

de incentivo à energia solar fotovoltaica, calculou que é possível economizar até R$ 2.000,00 (dois mil reais) por 

ano (2017). 
36

 Cf. item 1.1. 
37

 Diversos países europeus estão procurando diversificar suas matrizes energéticas a fim de eliminar a 

dependência dos combustíveis fósseis. A Alemanha é o maior exemplo, pois detém uma política de transição 

energética desde 199 e será tratada no capítulo 3. A União Europeia e os Estados Membros assinaram um novo 

plano estratégico para o desenvolvimento – o Novo Consenso Europeu para o Desenvolvimento, tendo como um 

dos objetivos, dar enfoque à exploração de energias renováveis e “promoverão também a eliminação progressiva 

das subvenções aos combustíveis fósseis prejudiciais ao ambiente” (UNIÃO EUROPEIA, 2017, C201/11). Além 

disso, o Banco Mundial também anunciou que cortará o financiamento à exploração do petróleo e gás a partir de 

2019 (AFP, 2017), demonstrando a tendência mundial para a diversificação das fontes energéticas em favor de 

fontes renováveis e limpas. 



46 
 

pelo incremento de fontes renováveis é essencial para a segurança no fornecimento, além de 

contribuir com o aumento das fontes renováveis na matriz energética global. 

A terceira meta relacionada ao ODS nº 7 é dobrar a taxa global de melhoria da 

eficiência energética. Eficiência energética implica no uso racional da energia em todos os 

seus níveis, desde a fabricação e uso de equipamentos eletro/eletrônicos que consomem 

menor quantidade de eletricidade para realizar o mesmo trabalho, até a construção de 

edificações que tenham o aproveitamento ótimo da luz e da circulação do ar a fim de 

minimizar o consumo de energia elétrica.  

Uma vez implementada a geração distribuída a partir da energia solar 

fotovoltaica nas unidades consumidoras do SIN, a necessidade de transportar grandes 

quantidades de eletricidade por longas distâncias será reduzida. A geração próxima ao ponto 

de consumo implica em maior eficiência na medida em que diminuiu as perdas provocadas 

pelo processo de transmissão. 

Dessa forma, sendo uma fonte de energia renovável, o fomento ao uso da 

energia solar fotovoltaica, como fonte complementar de eletricidade no Brasil, alinha-se 

perfeitamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial ao objetivo nº 7.  

Alguns países já seguiram esse caminho, iniciando a sua jornada rumo a uma 

matriz elétrica mais diversificada e limpa
38

. Muito embora o Brasil tenha utilizado, 

predominantemente, uma fonte energética renovável e (supostamente) limpa, o alargamento 

da sua exploração em determinados biomas do país levou a resultados adversos, quais sejam: 

emissões de gases de efeito estufa (ainda que a gravidade dessas emissões seja questionada 

por alguns autores
39

), perda de biodiversidade e impactos socioculturais para populações 

indígenas e ribeirinhas. Outros impactos, por certo, serão verificados com o tempo. 

É medida vital a substituição dos projetos de construção de hidrelétricas na 

região amazônica por uma política de incentivo a outras fontes energéticas como a solar 

fotovoltaica. É ainda mais salutar ao país o desenvolvimento de uma consciência em prol de 

                                                           
38

 Citam-se os exemplos da Alemanha, Estados Unidos, Japão e Espanha (SILVA, 2015, p. 8), (CAMARGO, 

2015, p. 10), (SALAMONI, 2009, p. 65). 
39

 ROSA et al. (2006, passim) admitem a emissão de gases de efeitos estufa por hidrelétricas construídas em 

regiões de florestas tropicais, mas questionam a sua gravidade uma vez que o gás carbônico, a seu ver, se integra 

ao ciclo natural do carbono e o metano, embora tenha potencial mais elevado de poluição, não seria em 

quantidade suficiente para ser um considerado um problema. 
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um modelo de geração distribuída de eletricidade a partir da energia solar fotovoltaica para 

que se consiga atingir um desenvolvimento verdadeiramente sustentável e inclusivo. 

O relatório de indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

demonstrou que, embora tenha aumentado consideravelmente o número de pessoas com 

acesso à energia entre 2000 e 2012, ainda será preciso muito trabalho para que seja atingido o 

acesso universal a energia no mundo (ONU, 2016, p. 24). No que diz respeito à participação 

de fontes de energia renováveis na matriz energética brasileira, inserindo-se na segunda meta 

do ODS nº 7, verificou-se que, entre 1998 e 1999, houve um aumento na participação das 

energias renováveis (de 43,86% para 44,10%), contudo, essa participação foi reduzida 

novamente em 2000 e 2001, havendo elevação somente em 2002. No período entre 2002 e 

2009, a participação das renováveis aumentou até alcançar 49,11%, sofrendo forte queda nos 

anos seguintes até atingir o patamar de 43,63% e, 2012 (ONU, 2017). 

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 

revelou que o setor elétrico contribuiu para o aumento das emissões de gases de efeito estufa 

entre 1990 e 2014 (IPEA). O Observatório do Clima, verificando a mesma tendência, imputou 

o aumento nas emissões à maior participação das termelétricas na geração de eletricidade nos 

anos de estiagem (FERREIRA et al, 2014, p.18/19). Tais dados corroboram não só a 

necessidade de uma maior diversificação da matriz elétrica nacional, como a importância no 

desenvolvimento de uma nova política energética, pautada na geração distribuída a partir de 

fontes renováveis, sendo a energia solar fotovoltaica a mais adequada. 

No tocante ao acesso à energia elétrica, o Brasil ainda enfrenta a 

questão da exclusão elétrica. Embora mais de 99% dos domicílios estejam atendidos pelo 

serviço público de fornecimento de eletricidade (IBGE, 2016, p. 78), fato é que ainda existem 

comunidades desprovidas desse serviço ou dependentes de geradores a óleo diesel, 

constituindo uma fonte poluente, mais cara e, portanto, menos acessível.  

Ressalte-se que, não à toa, a primeira meta para a consecução do ODS 

nº 7 é assegurar o fornecimento universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços 

de energia. É que o acesso à energia produz melhorias nas prestações de serviços que atendem 

às necessidades básicas dos cidadãos, possibilitando, por exemplo, o funcionamento de 

escolas no período noturno, quando necessário; ou mesmo o atendimento a emergências 

médicas durante a noite e o funcionamento de equipamentos médico-hospitalares em 

comunidades desprovidas de tais serviços por falta de energia elétrica.  
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O fornecimento seguro e a preços acessíveis de energia elétrica 

promove, também nos centros urbanos, a melhoria do bem estar social, uma vez que assegura 

o acesso a um bem essencial para a execução de praticamente todas as atividades humanas na 

atualidade, bem como a uma melhor prestação de serviços públicos essenciais. Ademais 

energia elétrica disponível a preços acessíveis assegura uma moradia digna tanto nas 

comunidades isoladas como naquelas interligadas ao SIN. 

O acesso à energia, portanto, interconecta-se com a dignidade da 

pessoa humana no sentido em que assegura outros direitos fundamentais promovendo justiça 

social. O vínculo inequívoco entre ao cesso à energia a concretização ou 

manutenção/melhoria de direitos fundamentais básicos dos cidadãos faz com que o acesso à 

energia de forma universal, segura e a preços módicos seja, per se, um direito de todas e 

todos.  

Considerando os benefícios sócioeconômicos e ambientais da 

exploração da energia solar fotovoltaica e sua vocação para possibilitar a universalização do 

serviço de fornecimento de energia elétrica, aumentando a sua confiabilidade e eficiência pelo 

uso de uma tecnologia moderna e, se não diminui a tarifa praticada, promovendo uma 

economia no consumo final de eletricidade, entende-se que a energia solar fotovoltaica, seja 

para as comunidades isoladas, seja para os consumidores do SIN é uma alternativa adequada à 

consecução de uma política energética mais inclusiva e participativa no Brasil.  
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2. Modelos de política energética baseada na energia solar 

 

Na corrida pela diversificação das matrizes elétricas com o objetivo de torná-

las mais eficientes, confiáveis e limpas, o papel da energia solar na redução das emissões de 

gases de efeito estufa fez com que a capacidade de geração mundial de eletricidade a partir 

dessa fonte renovável tenha crescido dez vezes desde 2008, correspondendo a mais de 1,3% 

de toda a demanda por energia elétrica no mundo (WORLD ENERGY COUNCIL, 2016, p. 

21). Dos países que desenvolveram políticas de fomento às fontes renováveis, entre elas a 

energia solar, a Alemanha
40

 ocupa lugar de destaque. Entre 2006 e 2016, o país europeu tem 

sido o maior produtor mundial de eletricidade por meio de sistemas fotovoltaicos, seguido 

pela China, Japão, Itália e Estados Unidos
41

 (Ibid., p. 2).  

Ressalte-se que, na Alemanha, a insolação anual média é cinco vezes menor 

que a do Brasil (SILVA, 2015, p.16). Mesmo assim, o país detém uma robusta política 

pública de incentivo ao aproveitamento da energia solar, capaz não só de difundir seu uso 

como fonte geradora de eletricidade, como também de potencializar a indústria fotovoltaica 

no país, gerando empregos (BMWI, 2016). 

Nos Estados Unidos, a maioria dos Estados possui uma política de incentivo à 

energia solar
42

. Embora o Presidente Donald Trump tenha posicionamento contrário ao 

Acordo de Paris
43

, o sistema federativo norte-americano permite grande autonomia aos 

Estados federados. A Constituição daquele país, ao enumerar competências, dispõe que, os 

poderes que não são negados aos Estados e nem delegados (explicitamente) ao governo 

federal, “são reservados para os Estados ou para o povo” (JARDIM, 1984, p. 69), o que 

confere grande margem de autonomia aos entes federados. Nesse contexto, o Estado da 

                                                           
40

 A lei que trata da transição energética na Alemanha é a Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG (“Lei das 

Energias Renováveis”), de março de 2000 (SALAMONI, 2009, p. 72), tendo sido revisada ao longo dos anos. A 

revisão mais recente é de 2017 (BMWI, 2017). 
41

 O marco legal para energias renováveis na China é o Greenhouse Gas Control and Environmental Protection 

Plan (Plano de controle de gases de efeitos estufa e proteção ambiental) (LIN, 2016). No Japão, o marco legal 

para energia renovável é o Strategic Energy Plan, ou “Plano Energético Estratégico”, de 2014 (IEA, 2016, p. 

22). O marco legal italiano é o National Energy Strategy (Estratégia nacional para energia) (IEA, 2016, p. 82). 

Nos Estados Unidos, no âmbito federal, o Clean Power Plan era o marco legal que visava à diminuição das 

emissões de gases de efeito estufa.  
42

 Segundo dados da Associação da Indústria de Energia Solar – SEIA, 50 Estados norte-americanos possuem 

legislação regulamentando a geração de energia solar a partir de painéis fotovoltaicos para autoconsumo (SEIA, 

2015). 
43

 O Acordo de Paris foi assinado por 195 países durante a 21ª Conferência das Partes (COP21), da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, com o objetivo de reforçar o compromisso das nações em 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa (MMA). 
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Califórnia possui política energética própria e se tornou o Estado norte-americano com a 

maior produção de eletricidade a partir da energia solar no país (SEIA). 

Percebe-se que o desenvolvimento de determinada fonte de energia está 

atrelado à regulamentação do setor. A diversificação da matriz elétrica envolve custos para a 

implementação das fontes alternativas de energia. No caso da energia solar, o custo dos 

equipamentos fotovoltaicos requer um investimento inicial considerável, embora a tendência, 

com o desenvolvimento da exploração dessa fonte energética, seja de queda no preço dos 

equipamentos pelo aumento da procura e desenvolvimento da indústria fotovoltaica. Estima-

se que, entre 2007 e 2014, o preço dos painéis fotovoltaicos, no mundo, tenha sofrido uma 

redução de 79% (WORLD ENERGY COUNCIL, 2016, p. 25). 

Ainda assim, é necessário que seja desenvolvida uma política pública de 

incentivo à adoção da energia solar fotovoltaica, especialmente sob o modelo da geração 

distribuída, segundo o qual painéis fotovoltaicos são instados nos telhados de edificações.  

Atualmente, existem dois mecanismos básicos de incentivo e regulamentação 

do uso da energia solar no mundo: o feed-in tariff e o net-metering (ESPOSITO; FUCHS, 

2013, p. 100)
44

. O sistema net-metering regula trocas de energia entre a concessionária e 

usuários gerando créditos ou débitos quando houver, respectivamente, excedente de energia 

ou quando o consumo for maior que a geração e é o sistema que predomina, por exemplo, nos 

Estados Unidos sendo vastamente explorado na Califórnia (loc. cit.). 

Já a Alemanha utilizou o sistema feed-in tariff, que consiste, em linhas gerais, 

na compra obrigatória pelas concessionárias de toda a energia renovável gerada a preços 

previamente estipulados pelo governo que, em geral, são maiores que o preço de mercado 

para geração a partir de fontes convencionais. Esse preço pago a quem gera energia renovável 

é chamado de tarifa prêmio e é concedido por um período que também é pré-determinado pelo 

governo. No caso da Alemanha, a tarifa prêmio é paga por 20 anos. O custo desse sistema é 

                                                           
44

 Além dos mecanismos que regulam as trocas de eletricidade entre cidadãos que produzem energia fotovoltaica 

e empresas de distribuição (feed-in tariff e net meetering), alguns governos adotam políticas extras de incentivo, 

como é o caso da Califórnia, cujo mecanismo será explicado nos subitens 2.2.1 e 2.2.2. Citam-se como 

exemplos: (i) a Austrália, que emite certificados para cada kWh gerado e que, a seu turno, podem ser calculados 

com base na expectativa de geração de um sistema solar durante sua vida útil e cedidos à empresa que instala tais 

equipamentos como parte do pagamento pelo sistema (CLEAN ENERGY REGULATOR, 2017, passim) e; (ii) o 

Japão, que, embora tenha se voltado a usinas de grande escala, já teve uma política segundo a qual empresas 

construíam novas residências já equipadas com painéis fotovoltaicos, recebendo subsídios do governo (HAHN, 

2014, passim). 
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rateado por todos os consumidores finais de energia elétrica por meio de encargos inseridos 

na conta de eletricidade (SALAMONI, 2009, p. 66 e 72). 

A seguir, os dois modelos serão detalhados. Para tanto, serão utilizados, a título 

ilustrativo, o exemplo encontrado nas políticas públicas da Alemanha e da Califórnia. 

 

2.1.Feed-in tariff 

 

Dentre os países que assumiram compromissos para o corte na emissão de 

gases de efeito estufa, a Alemanha estabeleceu as seguintes metas: 55% em relação às 

emissões de 1990 até 2030 e, pelo menos, 80% até 2050 (BMUB, 2016, p. 2 e 4). Um dos 

fatores centrais para atingir tal objetivo é a diversificação da matriz energética, dando especial 

atenção ao desenvolvimento das fontes renováveis. 

Ao movimento que está transformando o setor energético alemão foi dado o 

nome energiewende, ou revolução energética. Trata-se de uma política governamental de 

transição energética que visa deixar para trás uma matriz elétrica baseada em combustíveis 

fósseis, especialmente o carvão, e na energia nuclear, focando-se no desenvolvimento das 

fontes renováveis como a eólica e a solar. 

A primeira política para utilização de fontes renováveis de eletricidade é de 

1990 e se denominava Feed-in Law (lei do Feed-in) que exigia que as concessionárias do 

setor elétrico comprassem a energia elétrica gerada por fontes renováveis a um preço pré-

determinado. A energia solar fotovoltaica começou a ser difundida no ano seguinte por meio 

do programa 1.000 Telhados Solares. Posteriormente, com o seu sucesso, foi instituído o 

100.000 Telhados Solares. Em apenas oito anos desde a criação da primeira política pública 

voltada a incentivar a aquisição de painéis fotovoltaicos, a Alemanha já possuía 350 MW 

instalados. Em 2000 a Alemanha contava com mais sistemas fotovoltaicos que qualquer outro 

país e a indústria local havia se desenvolvido, passando de duas empresas, em 1996, para seis. 

Em seguida, em março de 2000, o governo editou a Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG, ou 

Lei das Energias Renováveis para substituir a Feed-in Law trazendo nova vida à geração a 

partir de energia solar fotovoltaica (SALAMONI, 2009, P. 71/73). 
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Segundo dados obtidos no sítio eletrônico do Ministério de Assuntos 

Econômicos e Energia (BMWI, 2017), as fontes renováveis foram responsáveis pela geração 

de, aproximadamente, 33% de toda a eletricidade na Alemanha em 2015 e há a projeção de 

que, no ano de 2035, elas gerem de 55% a 60% da eletricidade consumida no país. Além 

disso, a participação da energia solar como fonte de eletricidade, em 2016, correspondeu a 

7,4% do total consumido (WIRTH, 2017, p. 6). 

Qualquer cidadão que opte por instalar painéis fotovoltaicos na sua residência 

deve se conectar à rede pública de eletricidade e deve fornecer a totalidade da energia elétrica 

por ele gerada à concessionária que, por sua vez, é obrigada a comprar aquela eletricidade. 

Vale dizer, toda edificação na Alemanha passou a ser uma pequena usina de geração de 

eletricidade em potencial.  

Para fazer com que as pessoas adquirissem os equipamentos necessários, o que 

requeria um investimento inicial, foram disponibilizados empréstimos a juros baixos. E o 

retorno a esse investimento foi garantido por meio do pagamento da tarifa prêmio. Conforme 

mais e mais pessoas aderissem à geração de eletricidade a partir da instalação de painéis 

fotovoltaicos, o preço desses equipamentos sofreria um declínio em razão do 

desenvolvimento da indústria fotovoltaica. Com o barateamento desses equipamentos, 

também caiu o preço da eletricidade gerada a partir da energia solar. Para melhor entender 

essa relação, devem ser abordados dois conceitos: custo nivelado da energia e paridade 

tarifária. 

O custo nivelado da energia, ou LCOE (Levelized Cost of Eletricity),  

[...] relaciona os custos envolvidos e a energia gerada pelo empreendimento, 

ao longo de sua vida útil. Esta figura de mérito representa o quanto um 

produtor de energia elétrica deveria obter de receita por kWh, de modo que 

seja o suficiente para cobrir as despesas operacionais, os investimentos, os 

juros e remunerar adequadamente os investidores (NAKABAYASHI, 2014, 

p. 29). 

Em outras palavras, o LCOE permite definir qual o valor mínimo que a 

eletricidade produzida por um sistema de geração deve ser vendida para que remunere o 

investimento da implantação do sistema. O LCOE é expresso em $/kWh e sua equação pode 

ser definida como: 
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Considerando que, no caso da energia solar fotovoltaica, os custos estão 

praticamente adstritos ao investimento inicial, quanto menor for o preço dos painéis 

fotovoltaicos, mais barata será a eletricidade gerada a partir da energia solar.  

Depreende-se, assim, que, quanto mais pessoas aderirem à geração 

fotovoltaica, mais vantajoso será para a sociedade. Além de todas as contribuições 

relacionadas à redução nas emissões de gases de efeito estufa pela utilização de uma fonte 

energética limpa e renovável, os telhados de edificações são transformados em milhares de 

pequenas centrais geradoras de eletricidade, o que contribui para a segurança na geração de 

energia elétrica pelo aumento na oferta, bem como coloca os cidadãos no centro do setor 

elétrico, fazendo com que participem diretamente da cadeia de produção de eletricidade. 

Além disso, no caso da Alemanha, a adesão dos cidadãos à geração distribuída faz com que 

participem diretamente também da própria transição energética almejada pelo governo. 

No entanto, antes que o preço da eletricidade gerada por fontes renováveis 

provenientes de tecnologias novas caia, é preciso que haja um maior desenvolvimento dessa 

nova tecnologia. Até então, a eletricidade gerada será mais cara em função do alto custo dos 

equipamentos empregados na geração. Assim, uma política de incentivo ao uso dessas 

tecnologias, como ocorreu na Alemanha, pode fazer desenvolver a indústria atrelada à sua 

produção, o que, a seu turno, resultaria no declínio dos valores de aquisição dos 

equipamentos. Quando isso ocorrer, é possível que se atinja a chamada paridade tarifária. 

A paridade tarifária é atingida quando a eletricidade gerada a partir de uma 

fonte renovável recentemente adicionada à matriz elétrica de um país passa a ter o mesmo 

custo que aquela gerada a partir de fontes convencionais. Assim, quando se atinge a paridade 

tarifária, a nova fonte energética se torna competitiva no mercado e as tarifas de distribuição 

podem ser iguais à de fontes convencionais. 

Nota-se que a paridade tarifária e o LCOE estão relacionados. O LCOE é o 

cálculo que permite avaliar o valor atribuído ao kWh gerado por um determinado sistema 

energético durante a sua vida útil, permitindo fazer uma previsão do tempo que será 

   (loc. cit.) 
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necessário, em comparação com outras fontes energéticas já em uso, para atingir a paridade 

tarifária. Dessa forma, é possível avaliar a viabilidade econômica de um determinado sistema 

energético. 

Na Alemanha, a paridade tarifária foi atingida para energia solar fotovoltaica 

em grandes empreendimentos no ano de 2011 e, em edificações residenciais, em 2012 

(WIRTH, 2017, p. 11). Isso significa que a energiewende está atingindo seu objetivo: a partir 

do momento em que se torna competitiva no mercado, a energia solar se transforma em uma 

alternativa viável para as fontes convencionais de energia elétrica, de acordo com o modelo 

adotado naquele país. 

Dessa forma, conforme o custo dos painéis fotovoltaicos foi caindo, a tarifa 

prêmio foi sofrendo reduções ao longo dos anos. Quem instalasse um sistema fotovoltaico nos 

primeiros anos da EEG tinha garantida, pelo período de 20 anos, uma tarifa prêmio maior do 

que aquele que aderisse ao programa posteriormente. E a ideia é a de que, depois de atingida a 

paridade tarifária, não mais haveria necessidade para a tarifa prêmio, uma vez que o retorno 

ao investimento inicial para a aquisição do sistema fotovoltaico passaria a ser obtido pela 

venda da eletricidade a preço de mercado, já que a eletricidade gerada por um sistema 

fotovoltaico se tornaria competitiva. 

O governo alemão usou três motivos para justificar a adoção do sistema do 

feed-in tariff, no qual a população divide o custeio da transição energética. O primeiro diz 

respeito ao fato de que as tarifas praticadas para a eletricidade gerada pelas fontes 

convencionais eram mantidas artificialmente baixas por subsídios governamentais – ou seja, 

além de proveniente de fontes poluidoras, a eletricidade era, na verdade, cara. A segunda é de 

que o incentivo ao uso de fontes renováveis faria com que o preço das tecnologias 

empregadas para seu aproveitamento acabasse declinando e isso quebraria um círculo vicioso 

de altos custos unitários e baixos volumes de produção, alavancando uma nova indústria e 

gerando empregos. A terceira justificativa se baseia na aplicação do princípio do poluidor-

pagador (SALAMONI, 2009, p. 72). 

Referido princípio foi expressamente previsto na Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, documento resultante da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, a Eco-92. A 

Declaração do Rio delineou uma série de princípios voltados à promoção do desenvolvimento 

sustentável, destacando-se, aqui, o princípio de número 16:  
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Princípio 16. As autoridades nacionais devem procurar promover a 

internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, 

tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, 

arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e 

sem provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais 

(ONU, 1992 [internet]). 

Nota-se, pela redação do citado princípio, que cabe ao agente arcar com os 

custos da poluição gerada pelas atividades econômicas por ele eventualmente desenvolvidas. 

Ele diz respeito à teoria econômica das externalidades negativas, isto é, dos custos sociais da 

poluição resultantes da produção de bens que recaem sobre a sociedade, enquanto que todo o 

lucro é percebido pelo produtor. Pela aplicação do princípio do poluidor-pagador, os custos da 

poluição devem ser “internalizados”, ou seja, devem ser de responsabilidade do causador da 

poluição, não podendo ser transferidos nem para o Poder Público, nem para a sociedade 

(MILARÉ, 2014, p. 269/270), impondo-se “[...] ao poluidor o dever de arcar com as despesas 

de prevenção, reparação e repressão da poluição [...]” (BENJAMIN, 1992, p. 3).   

Ressalte-se que, no Direito Ambiental, outros dois princípios são de extrema 

importância: prevenção e precaução. Por prevenção entende-se a adoção de medidas que 

previnam a ocorrência de danos ambientais certos e conhecidos, diz respeito a riscos 

previamente identificados ligados a determinada conduta/atividade (LUCHESI, 2011, p. 51). 

Em contrapartida, a precaução “caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco do perigo” 

(MACHADO, 2004, p. 104). Seu escopo é mais amplo que a prevenção, tendo em vista ter a 

função de preservar o meio ambiente contra ameaças e não riscos pré-determinados de dano.  

Tratam-se de dois princípios de extrema importância para a preservação 

ambiental uma vez que impõem às atividades poluidoras – efetiva ou potencialmente 

poluidoras – a adoção de medidas que visem a evitar totalmente ou minimizar os impactos 

causados ao meio ambiente. Dessa forma, percebe-se que os princípios da precaução e da 

prevenção dialogam com o poluidor-pagador, na medida em que o poluidor-pagador se refere 

à responsabilidade pela atividade poluidora. Vale dizer, conjugando a prevenção/precaução 

com o poluidor-pagador, encontra-se um sistema de responsabilidade ambiental que engloba 
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tanto o caráter preventivo – responsabilidade por evitar a ocorrência do dano – quanto o 

caráter repressivo – responsabilidade pela reparação lato sensu do dano
45

 

Outro ponto a se destacar no princípio do poluidor-pagador é a previsão do uso 

de instrumentos econômicos.  

Instrumentos econômicos, junto com instrumentos de comando-e-controle, são 

ferramentas utilizadas para implementar políticas públicas. Instrumentos de comando-e-

controle são “[...] instrumentos de controle direto, na medida em que se baseiam em 

prescrições de cunho administrativo e no poder de polícia e cujo descumprimento acarreta a 

imposição de sanções de cunho penal e administrativo” (NUSDEO, 2006, p. 364). Já os 

instrumentos econômicos possuem como sua maior característica serem indutores “[...] dos 

comportamentos desejados pela política ambiental, por oposição aos instrumentos de 

controle” (loc. cit.). Eles atuam por meio de diversos mecanismos econômicos com o intuito 

de incentivar ou coibir determinadas condutas de acordo com os objetivos da política pública 

em questão. 

No caso da energiewende alemã, instrumentos econômicos foram aplicados 

tanto para incentivar quanto para coibir comportamentos em fases diferentes da 

implementação da Lei das Energias Renováveis. 

 

2.1.1. Poluidor-pagador: uma interpretação conveniente? 

 

Para implementar a sua revolução energética, isto é, a transição da matriz 

elétrica para a predominância das fontes renováveis, o governo alemão incentivou a instalação 

de painéis fotovoltaicos em edificações residenciais e comerciais seguindo o modelo 

conhecido por feed-in tariff, segundo o qual, toda a eletricidade gerada é comprada pela 

concessionária a um preço mais alto que a eletricidade produzida a partir de fontes 

convencionais. Essa diferença nas tarifas é chamada de tarifa prêmio e é garantida ao gerador 

de eletricidade fotovoltaica por 20 anos. O custeio desse mecanismo é diluído na conta de luz 

dos alemães. 

                                                           
45

 Por “reparação lato sensu” entende-se todas as medias que visem à mitigação, recuperação ou compensação 

dos danos causados ao meio ambiente, a depender do caso concreto. 
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Uma das justificativas do governo para a utilização desse mecanismo foi o 

princípio do poluidor-pagador. 

Partindo do pressuposto de que todos os cidadãos consomem energia elétrica e 

que a matriz elétrica alemã se baseava em combustíveis fósseis e energia nuclear, todos 

poderiam ser considerados poluidores indiretos e, portanto, responsáveis solidários, uma vez 

que, embora não produzam eletricidade em usinas termelétricas ou termonucleares, eles a 

consomem. Assim sendo, seria razoável supor que todo consumidor de energia elétrica 

alemão participe do custeio da tarifa prêmio por meio de um valor embutido na conta de luz, 

já que o objetivo da tarifa prêmio é incentivar a aquisição de painéis fotovoltaicos e, portanto, 

efetivar o fim da era de dependência dos combustíveis fósseis e nucleares na matriz elétrica 

do país, concretizando a transição energética. 

Contudo, uma questão deve ser levada em consideração: a população pode ser 

considerada responsável solidária pela utilização de combustíveis fósseis na geração de 

eletricidade? 

Se as decisões acerca da política energética de um país partem do governo sem 

que haja participação direta da população, seria possível, de fato, imputar aos cidadãos o ônus 

de arcar com a transição da matriz elétrica imposta pelo governo, de acordo com regras por 

ele mesmo determinadas? É viável utilizar o princípio do poluidor-pagador como 

justificativa? 

Entende-se, no presente estudo, que a decisão do governo alemão de incluir os 

cidadãos no processo de geração é ousada e interessante, embora a justificativa mais correta 

seja outra. 

Antes de adentrar na questão do custeio, entende-se que a percepção da tarifa 

prêmio por aqueles que geram energia solar fotovoltaica também possui uma justificativa 

dentro dos princípios do direito ambiental. A utilização de um instrumento econômico como 

mecanismo de incentivo para a aquisição de painéis fotovoltaicos se justifica pela aplicação 

do princípio do protetor-recebedor.  

O princípio do protetor-recebedor é corolário do poluidor-pagador e propõe 

uma recompensa àqueles que, de modo oneroso, adotem medidas que visam a preservar os 

recursos naturais. “Ou seja, ao invés de coibir a geração de externalidades negativas no 

processo produtivo, incentivar-se-iam as positivas por meio de normas promocionais” 
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(MILARÉ, 2014, p. 273). Partindo da ideia de que externalidades positivas beneficiam a toda 

a sociedade, o princípio visa “[...] internalizar as externalidades positivas na economia [...]” 

(ALTMANN, 2013, p.9). A experiência alemã reflete o espírito do protetor-recebedor, uma 

vez que as pessoas contribuem com o fornecimento de energia elétrica a partir de uma fonte 

limpa e renovável, que é a energia solar, dispendendo recursos próprios na aquisição dos 

painéis fotovoltaicos. 

Vale dizer, aqueles que adquirem painéis fotovoltaicos e injetam toda a energia 

elétrica por eles gerada na rede pública adotam uma medida de preservação dos recursos 

naturais não renováveis e da qualidade ambiental, por compartilharem com o resto da 

sociedade o produto de uma fonte renovável. Daí justifica-se o recebimento da tarifa prêmio. 

Quanto ao seu custeio, o princípio que mais se adequa para justificar a sua 

imposição aos cidadãos não é o poluidor-pagador, mas os princípios da solidariedade e do 

desenvolvimento sustentável. 

Primeiramente, a solidariedade no custeio é uma velha conhecida dos 

alemães
46

. Ela justifica a participação de todos no custeio de uma política que visa a um 

benefício geral da sociedade, fundada na cidadania. Uma cidadania plena se faz com o 

exercício dos direitos civis, políticos e sociais, com liberdade, participação e igualdade 

(CARVALHO, 2002, p. 09). A participação de todos no custeio de direitos sociais possibilita 

a sua implementação, constituindo um caminho para o acesso a uma energia limpa e 

renovável que, espera o governo, se torne eventualmente mais barata que a eletricidade 

proveniente de combustíveis fósseis.  

Também em matéria ambiental a solidariedade se faz presente. Ela faz parte do 

princípio do desenvolvimento sustentável, estabelecendo o dever de todos em contribuir, em 

maior ou menor escala, para conter ou reduzir os efeitos das alterações no clima. Daí decorre 

um dever de solidariedade dos Estados e de todas as pessoas uns perante os outros – e perante 

as gerações futuras
47

. 

O princípio do poluidor-pagador, por sua vez, não se ajusta como explicação a 

uma suposta solidariedade entre consumidores e empresas produtoras de eletricidade.  

                                                           
46

 Quando a previdência social foi criada, na Alemanha, em 1883, os segurados e empregados já participavam do 

custeio do sistema de seguro social (PIERDONÁ, 2007, p. 12). 
47

 A solidariedade dos Estados entre si na consecução do Desenvolvimento Sustentável está refletida no princípio 

das responsabilidades comuns, mas diferenciadas.  
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Conforme visto no item anterior, o poluidor-pagador possui dois vieses: um 

preventivo e outro repressivo. Sob o aspecto preventivo, cabe ao agente poluidor adotar todas 

as medidas necessárias para evitar ou minimizar ao máximo a ocorrência de degradação 

ambiental em razão de sua atividade. Enquanto que, no aspecto repressivo, o causador do 

dano se responsabiliza pela sua reparação. 

Em razão do princípio do poluidor-pagador, estabelece-se, no Brasil, a 

responsabilidade civil objetiva pelos danos ambientais, tal qual já dispunha a Lei nº 6.938/81, 

no seu art. 14, § 1º, referendada na parte final do caput no art. 225 da Lei Maior. Dessa forma, 

para que haja responsabilidade, basta averiguar a existência de um dano ambiental e a relação 

de causalidade com a conduta do agente, não importando qualquer juízo de valor sobre tal 

conduta. 

Trata-se, portanto, de uma norma de responsabilidade, imputando àqueles que 

possam, potencial ou efetivamente, causar degradação ambiental a responsabilidade pelos 

efeitos de sua atividade seja impondo ao agente o dever de adotar medidas preventivas, ou 

fixando-lhe a responsabilização pela reparação quando já ocorrido o dano. 

Nesse sentido, o nexo de causalidade possui papel singular na averiguação de 

sobre quem deve recair a responsabilidade pela prevenção ou reparação de danos ao meio 

ambiente. Isso porque, segundo o inciso I, do art. 3º, da Lei nº 6.938/81, o poluidor é todo 

aquele que, direta ou indiretamente, causar degradação ambiental. Contudo, é preciso cuidado 

ao aferir a extensão do conceito de poluidor a fim de que sejam determinados, corretamente, 

aqueles que indiretamente estão relacionados com determinada atividade poluidora. Apenas 

aqueles, cuja atividade gere um dever de segurança, tal qual à atividade desenvolvida pelo 

causador direto do dano ao meio ambiente, podem ser considerados poluidores indiretos e 

responsáveis solidários (MILARÉ, 2016, p.219/223). 

Quando se fala em danos ao meio ambiente, a pluralidade de agentes e 

condutas causadoras do dano e a complexidade da questão tornam a tarefa de estabelecer o 

nexo causal mais desafiadora – e, ao mesmo tempo, imprescindível.  

Nesse caso, a teoria mais aceita pela doutrina e jurisprudência é a Teoria do 

Risco, prevista no parágrafo único do art. 927, do Código Civil, segundo a qual, a obrigação 

de reparar o dano independe de culpa quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Risco é a 
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potencialidade de ser desencadeado um dano em razão de uma atividade. Não há dúvidas de 

que a atividade de geração de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis é uma atividade 

de risco para o meio ambiente. Assim, o nexo de causalidade está plenamente formado. 

Já o consumo de energia elétrica não parece ser uma atividade que detenha 

potencial de degradar o meio ambiente. Assim, o que deve ser analisado é se o ato de 

consumir pode figurar como causa indireta da poluição gerada pela produção de eletricidade a 

partir de combustíveis fósseis, isto é, se há nexo de causalidade entre o consumo de 

eletricidade e a poluição oriunda da geração. 

Embora o consumo de eletricidade gere a necessidade de que mais energia 

elétrica seja produzida, não é possível dizer que há nexo de causalidade entre o ato de 

consumir e a emissão de gases de efeito estufa pelas empresas de geração, configurando, pois, 

a solidariedade entre consumidor e gerador de energia elétrica. 

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o nexo de causalidade possui, 

também, a função de evitar que se retroaja ao infinito na busca do responsável pelo dano. 

Trata-se de medida de segurança jurídica para evitar a impunidade do verdadeiro responsável. 

Dentre as várias teorias que buscam definir o nexo de causalidade
48

, a Teoria 

do Risco é a mais aceita. Em se tratando de danos ambientais, é pacífica a incidência da 

Teoria do Risco Integral, que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “[...] constitui uma 

modalidade extremada da teoria do risco em que o nexo causal é fortalecido de modo a não 

ser rompido pelo implemento das causas que normalmente o abalariam (v.g. culpa da vítima; 

fato de terceiro, força maior)” (REsp 1.373.788-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

julgado em 6/5/2014). Entretanto, Patrícia Faga Iglecias Lemos (2008, p. 139) defende a 

aplicação da Teoria do Escopo da Norma Jurídica Violada. Segundo a autora,  

[...] tomando por base o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como um direito fundamental do homem, sendo o escopo da 

norma a tutela do direito à vida das presentes e futuras gerações, todo aquele 

                                                           
48

 A regra da solidariedade, insculpida no art. 942, segunda parte e parágrafo único, do Código Civil, diz respeito 

à Teoria da Causalidade Comum, na qual todos que concorreram à causação do dano são por ele responsáveis. 

Na causalidade colateral, existe pluralidade de fatos e de agentes, sendo que qualquer um deles seria capaz de 

provocar o dano em análise. Na causalidade concorrente, o dano decorre da ocorrência de dois ou mais fatos que, 

somente juntos, têm o condão de gerar dano. Em ambos os casos, a responsabilidade é solidária. Já na 

causalidade cumulativa, cada agente dá causa a parte do dano, de modo que cada um responderá na proporção de 

sua contribuição (BETIOL, 2010, p. 189/191). 
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que atue de forma contrária a esse direito deve ser responsabilizado (loc. 

cit.).  

Não se pode afirmar que o consumo de energia elétrica represente uma 

violação ao direito à vida das presentes e futuras gerações. A eletricidade é um bem de 

consumo essencial, do qual dependem inúmeras atividades humanas e cujo acesso pleno, 

seguro e a preços módicos, conforme se defende no presente, assegura o exercício de diversos 

outros direitos fundamentais. A tutela do meio ambiente não busca, tão somente, assegurar 

condições de sobrevivência. Ela busca garantir condições para uma vida saudável e segura, 

em um meio ambiente equilibrado, isto é, condições para uma vida digna. Integram essas 

condições o acesso à educação de qualidade, a serviços de saúde, a moradia minimamente 

adequada com esgotamento sanitário e fornecimento de água potável. Todos esses serviços 

são prestados a partir do uso da eletricidade. Assim, seguindo a Teoria do Escopo da Norma 

Jurídica Violada, o ato de consumir eletricidade não configura ofensa ao escopo da norma de 

tutela ambiental.  

Por outro lado, Hugo Nigro Mazzilli (2013, p.674-675) entende que, embora 

seja aplicada a Teoria do Risco, vedando-se o reconhecimento das hipóteses de excludentes 

da responsabilidade
49

, há alguns casos nos quais é forçoso aceitar a aplicação do caso fortuito 

e da força maior. O exemplo dado pelo autor é o dano ambiental em propriedade particular 

consistente na queimada de floresta provocada por um relâmpago. Obviamente o incêndio não 

foi resultado de uma atividade de risco, de modo que não seria justo responsabilizar o 

proprietário pelos danos ocorridos, muito embora tal teoria implique na culpa objetiva pelos 

danos causados ao meio ambiente. 

No mesmo sentido Patrícia Faga Iglecias Lemos (2008, p. 142), esclarecendo 

ser a força maior dotada do caráter da inevitabilidade e, por esta razão, aplicável mesmo 

quando não se tratar de atividade de risco. Segundo o parágrafo único, do art. 393, do Código 

Civil, a força maior é o fato necessário, cujos efeitos não podem ser evitados. Álvaro Villaça 

Azevedo (2011, p. 240-241) explica que tal acontecimento ocorre sem a participação do 

inadimplente.  

O consumo de energia elétrica é uma atividade rotineira, realizada por toda e 

qualquer pessoa, física ou jurídica. Mais do que rotineira, é uma atividade necessária na 

                                                           
49

 São causas de excludentes da responsabilidade civil o estado de necessidade (art. 188, inciso II, do Código 

Civil); a legítima defesa (art. 188, inciso I); o fato de terceiro; a culpa exclusiva da vítima; o caso fortuito e a 

força maior (art. 393). 
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sociedade energívora na qual vivemos. Não se trata de uma atividade de risco, pois não gera 

para o consumidor, no seu exercício, um dever de cautela tal qual ocorre para as empresas do 

setor elétrico. Ademais, conforme dito, a política energética é decidida sem a participação 

popular, sendo a escolha da fonte geradora imposta ao cidadão. 

Assim, mesmo que se entenda haver nexo de causalidade entre o consumo e a 

emissão de poluentes ocasionada pela geração de energia elétrica, deve-se admitir que o 

consumo de eletricidade proveniente de uma fonte poluidora é um caso de força maior, 

excluindo, portanto, a suposta responsabilidade do consumidor. 

Por fim, ressalte-se que não são todos os consumidores que arcam com o 

custeio da tarifa-prêmio na Alemanha, o que, por si só, quebra a tese da solidariedade em 

razão do princípio do poluidor-pagador. Em verdade, estão excluídas desse custeio as 

atividades que são grandes consumidoras de energia elétrica
50

. Ao todo, 2.100 (duas mil e 

cem) empresas estão dispensadas do custeio da tarifa prêmio. Elas consomem 25% de toda a 

eletricidade gerada na Alemanha. Não se olvide que a tarifa prêmio é calculada, justamente, 

com base no consumo, o que onera de forma desigual os consumidores residenciais, uma vez 

que 25% da energia consumida no país não participa do custeio da tarifa prêmio (PAULOS, 

2014). 

Se o poluidor-pagador fosse a justificativa para a participação dos 

consumidores alemães no custeio da tarifa prêmio, em virtude da imposição de solidariedade 

pela responsabilidade de arcar com medidas de prevenção à poluição, ninguém deveria ser 

excluído, especialmente os grandes consumidores de eletricidade. 

Ademais, a Lei Federal de Responsabilidade Civil Ambiental 

(Umwelthaftungsgesetz), que trata da responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio 

ambiente, adotou, naquele país, a Teoria do Risco Criado, na qual é possível suscitar a força 

maior como excludente de responsabilidade. Tal hipótese está expressa no §4 da citada lei. O 

§11 prevê a possibilidade de alegação de culpa da vítima e faz remissão ao disposto no 

Código Civil Alemão, de modo que, na aferição do quantum indenizatório, a extensão da 

participação tanto do agente quanto da vítima deve ser analisada (CORREIO; REZENDE, 

2015, p. 52-53 e 55). 
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 Atividades ditas energy intensive. 
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Em 2007, outra lei dispôs sobre a proteção do meio ambiente: a Lei de 

Desastre Ambiental (Umweltschadensgesetz – UschG). Foi mantida a Teoria do Risco Criado 

e foi incluída a possibilidade de que qualquer pessoa possa ser responsabilizada por danos ao 

meio ambiente limitando-se, porém, aos casos de dano a espécies ou habitats naturais. A lei 

anterior trazia um anexo com as atividades consideradas de risco e, portanto, passíveis de 

responsabilização, de modo que o novo diploma legal aumentou o rol dos sujeitos ativos. 

Ainda assim, nos casos de dano a espécies ou habitats naturais, a responsabilidade é subjetiva 

e, em caso de atividade de risco, no qual incide a responsabilidade objetiva, admite-se a força 

maior e, também, o caso fortuito (CORREIO; REZENDE, 2015, p. 56-58). 

Como se nota, também pela legislação federal alemã, não seria possível admitir 

o princípio do poluidor-pagador como justificativa para a participação dos consumidores de 

energia elétrica no custeio da tarifa prêmio. 

Já pelos princípios da solidariedade e do desenvolvimento sustentável é 

razoável exigir da população que participe nos custos da transição energética. Não como 

imputação de alguma forma de responsabilidade pela prevenção à degradação ambiental 

causada pela geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis, mas pelo dever geral de 

preservação do meio ambiente imbuído no desenvolvimento sustentável (inclusive, para as 

gerações vindouras) e pelo dever de solidariedade no atingimento do bem-estar social. 

 

2.1.2. Energia solar para todos ou para si? A questão do autoconsumo 

 

A transição energética fez com que a energia elétrica na Alemanha ficasse mais 

cara em razão da inclusão do financiamento da tarifa prêmio. Apenas em 2015 os preços 

voltaram a cair, após um período de alta de mais de dez anos (BMWI, 2014, p. 18). Ainda 

assim, atualmente, a conta de luz é mais alta na Alemanha. O fato de ter atingido a paridade 

tarifária para a energia solar não implicou dizer, automaticamente, que a eletricidade paga 

pelo consumidor final ficou mais barata. Se, durante o tempo em que se verificou o declínio 

no preço dos painéis fotovoltaicos e, consequentemente, o barateamento da eletricidade 

gerada a partir da energia solar, ocorreu um aumento na tarifa da eletricidade gerada por 

fontes convencionais por qualquer motivo, a paridade tarifária ainda seria obtida e a energia 

solar ainda seria considerada, em termos de mercado, competitiva. Entretanto, o preço pago 
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pelo consumidor final, independentemente da fonte energética que gerou a eletricidade por ele 

consumida, continuaria mais caro. Ademais, a geração a partir de fontes convencionais recebe 

subsídios do governo alemão (WIRTH, 2017, p. 21), o que torna a eletricidade artificialmente 

mais barata. Não obtendo tais subsídios, a eletricidade gerada a partir da energia solar 

fotovoltaica pode vir a atingir a paridade tarifária (real) e, ainda assim, acarretar em um 

aumento na conta de luz dos alemães. 

Estima-se que, em razão disso e dos efeitos da crise econômica global de 2008, 

no ano de 2009, uma alteração na Lei das Energias Renováveis – EEG dispôs sobre uma nova 

possibilidade para pessoas que desejassem instalar painéis fotovoltaicos em suas residências: 

o autoconsumo. Significa dizer que, a partir daquele ano, foi possível, na Alemanha, gerar 

eletricidade a partir de energia solar fotovoltaica e consumir a própria energia gerada. Tal 

opção se mostrou mais atraente economicamente, pois o autoconsumo obviamente reduz os 

gastos com eletricidade, uma vez que ao menos parte de toda a energia elétrica consumida é 

proveniente de sistema próprio de geração. 

Dessa forma, mais e mais pessoas e empresas passaram a consumir a energia 

por elas mesmas gerada, o que acabou causando um problema para o governo: uma suposta 

redução no custeio da tarifa prêmio que, por força de lei, deveria ser garantida a quem gerasse 

eletricidade a partir de fontes renováveis pelo período de 20 anos. 

A solução encontrada foi a criação de um tributo incidente sobre o 

autoconsumo, cuja previsão legal constou da emenda feita na EEG em 2014. A cobrança 

incidiria sobre instalações fotovoltaicas com capacidade de geração superior a 10 kWp
51

, de 

forma que apenas 17% dos autoconsumidores de eletricidade a partir da energia solar alemães 

estariam isentos (ENERGY MARKET PRICE, 2014). A medida gerou grande polêmica, pois 

embora exclua residências unifamiliares, condomínios seriam atingidos pelo novo tributo. 

Ademais, significa uma aparente contradição. 

É que, com tal imposição, a Alemanha se tornou o primeiro país europeu a 

decretar uma medida que visa coibir a adoção de comportamentos que contribuem com a 

redução nas emissões de gases de efeito estufa. Embora esses autoconsumidores estejam, 
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 kWp = quilowatt-pico. O quilowatt-pico é uma medida de potência utilizada para painéis fotovoltaicos. Como 

a potência de geração de um painel fotovoltaico varia de acordo com a quantidade de radiação solar recebida ao 

longo do dia e de diversos outros fatores, o quilowatt-pico é uma grandeza que representa a potência de um 

painel em condições padronizadas de teste, ou ideias, e serve para testar a potência de diferentes equipamentos 

fotovoltaicos quando submetidos a uma mesma radiação.  
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aparentemente, prejudicando o desenvolvimento da energiewende, uma vez que deixam de 

contribuir com o custeio da tarifa prêmio – ou, na verdade, contribuem menos por 

consumirem menos energia elétrica do sistema público já que a energia solar é uma fonte 

intermitente.  

Ademais, ao gerar energia elétrica a partir de uma fonte renovável e limpa, os 

autoconsumidores não estão favorecendo o aumento da poluição, nem estão deixando de 

promover a transição para uma matriz elétrica mais sustentável. Apenas o estão fazendo de 

forma independente. Contudo, a alteração feita em 2017 na EEG consolidou a posição do 

governo quanto à utilização dos painéis fotovoltaicos para a geração de eletricidade e manteve 

a cobrança do tributo para sistemas com capacidade de geração até 10 kWp, destinados ao 

autoconsumo.  

Ocorre, no entanto, que o autoconsumo não acarreta em quem “quebra” efetiva 

no custeio da tarifa prêmio e, consequentemente, em todo o modelo feed-in tariff. 

No autoconsumo, apenas o excedente é injetado na rede pública. Isto é, quem 

gera eletricidade, faz uso próprio de parte dela. Assim, em tese, por já haver uma economia a 

priori, não se justificaria o recebimento da tarifa prêmio pelo período de 20 anos. Haveria, 

arrisca-se dizer, um ganho a maior para o autoconsumidor, uma vez que, além de gastar 

menos com a compra de energia elétrica, ele também ganha ao fornecer o seu excedente à 

rede pública. 

Note-se que, ao consumir a eletricidade por ele mesmo gerada, um 

autoconsumidor alemão pode se deparar com as seguintes situações: 

a) Produção de energia elétrica suficiente para atender às suas demandas: nesse caso, o 

autoconsumidor não contribui em nada com a tarifa prêmio e não tem gasto algum 

com o consumo, caso em que o balanço é igual a zero; 

b) Produção de energia elétrica acima das suas demandas: caso em que o excedente será 

vendido à concessionária de distribuição por comando legal. O autoconsumidor em 

nada contribui com a tarifa prêmio, não tem gasto algum com o consumo de 

eletricidade e ainda recebe pela venda do excedente, obtendo um balanço positivo; 

c) Produção de energia elétrica abaixo das suas demandas: aqui o autoconsumidor terá 

algum gasto com o consumo, embora menor que os demais consumidores de energia 
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elétrica e há alguma contribuição com a tarifa prêmio, caso em que o balanço é 

negativo. 

Observa-se, portanto, que, apenas na situação em que a geração de eletricidade 

for maior que o consumo, o autoconsumidor teria algum tipo de vantagem em relação àqueles 

cidadãos que vendem toda a energia elétrica por eles gerada às concessionárias, isto é, em 

relação àqueles que seguem o modelo do feed-in tariff. Em contrapartida, quando a geração 

for menor que o consumo, o autoconsumidor contribui para o custeio da tarifa prêmio. Tal 

situação pode ser observada durante o inverno, quando se verifica um aumento no consumo 

de energia elétrica em razão de dias mais curtos e mais frios. Observou-se que, nos meses de 

janeiro e fevereiro, a produção fotovoltaica de eletricidade é praticamente nula, e deve-se 

atentar para o fato de que, na Alemanha, a ocorrência da hipótese número 2, dentre as listadas 

acima (ou seja, geração maior que o consumo), está limitada a alguns períodos durante o 

verão (WILSON, 2014). 

Não é possível afirmar, portanto, que existam muitas oportunidades para o 

autoconsumidor alemão gerar mais eletricidade que consome, auferindo, assim, uma 

vantagem substancial em relação aos demais proprietários de painéis fotovoltaicos ao deixar 

de contribuir com o custeio da tarifa prêmio. Ademais, a emenda feita na EEG, em 2009, que 

autorizou o autoconsumo, determinou que a tarifa prêmio paga a esses consumidores fosse 

menor que aquela paga àqueles que vendem toda a eletricidade gerada. Assim, embora a 

contribuição do autoconsumidor seja menor, o pagamento feito a ele pela eletricidade vendida 

à concessionária também é menor. 

A verdade é que, com o incremento de painéis fotovoltaicos na Alemanha, 

observou-se que, enquanto a produção de energia solar fotovoltaica contribuía com apenas 5% 

da produção total de eletricidade, muito estava sendo gasto com o pagamento da tarifa prêmio 

aos proprietários de painéis solares – em torno de 112 bilhões de euros (ANDOR; 

FRONDEL; VANCE, 2015, p. 05). 

Mesmo tendo sido estabelecida uma escala descendente para a tarifa prêmio 

em relação ao ano de instalação do sistema a fim de alcançar um equilíbrio entre o gasto com 

a tarifa prêmio e a arrecadação de fundos para o seu custeio, o cálculo parece não ter levado 

em consideração a velocidade na qual a população iria aderir à enegiewende. Proprietários de 

painéis fotovoltaicos que instalaram seus equipamentos em 2009 recebem um valor por 
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quilowatt-hora gerado maior que aqueles cujo sistema entrou em operação em 2016 e o 

esperado era que o equilíbrio fosse mantido sem a necessidade de aumentar os encargos. 

Ocorre que, com o boom solar verificado especialmente a partir de 2009, a taxa 

de crescimento de instalações fotovoltaicas foi maior que a esperada (Ibid., p. 04). Enquanto o 

número de consumidores de energia elétrica – isto é, aqueles que contribuem com o custeio da 

tarifa prêmio – se manteve constante, a crescente instalação de painéis fotovoltaicos fez 

aumentar o número de cidadãos com direito a receber a tarifa prêmio em uma taxa maior que 

aquela antecipada pelo governo. 

Dessa forma, observa-se ter havido um aumento no pagamento da tarifa prêmio 

para proprietários de painéis fotovoltaicos e uma arrecadação praticamente constante para 

financiar o seu custeio. Não foi, portanto, o autoconsumo que trouxe problemas à manutenção 

do sistema, mas um erro no cálculo do quanto deveria ser cobrado e o quanto poderia ser pago 

a título de tarifa prêmio quando o número de instalações de painéis fotovoltaicos atingisse um 

determinado patamar. 

 

2.2.Net metering 

 

O outro modelo de política de fomento à exploração da energia solar 

fotovoltaica é o net metering, segundo o qual a geração de eletricidade também é feita de 

forma não centralizada, sendo permitido o autoconsumo com a injeção do excedente da 

eletricidade gerada na rede pública. 

Esse modelo possui características bem distintas do feed-in tariff e propicia 

uma dupla economia à pessoa que instalar painéis fotovoltaicos em sua residência: pela 

redução no consumo de energia elétrica fornecida pela concessionária de distribuição e pela 

compensação de créditos resultantes da cessão do excedente de eletricidade fotovoltaica 

gerada. Além disso, por se valer da exploração de uma fonte renovável, gera todos os 

benefícios ao meio ambiente discutidos no capítulo 1, além de movimentar a economia local 

pela geração de empregos e criação de um mercado para os equipamentos de geração. 

O net metering foi adotado no Estado norte-americano da Califórnia, que 

desenvolveu um programa exemplar de incentivos à implementação da exploração dessa fonte 
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energética. O relato da experiência californiana pode ensinar algumas valiosas lições para 

eventuais políticas públicas brasileiras.  

Em primeiro lugar, demonstra que o sistema net metering é mais atrativo sob o 

ponto de vista da economia no consumo da eletricidade. Além disso, demonstra que, para que 

uma política pública de fomento à energia solar fotovoltaica tenha sucesso, não é suficiente 

um sistema de compensação de créditos, é preciso uma política complementar voltada à 

aquisição dos painéis fotovoltaicos. Em um país com as dimensões territoriais e populacionais 

como os Estados Unidos (ou o Brasil), a execução regional de determinadas ações pode ter 

um resultado melhor que aquelas de cunho nacional. A participação do governo no fomento à 

exploração de fontes alternativas de energia, em parceria com a iniciativa privada ou não, se 

mostra fundamental. 

Os estímulos às energias renováveis, pelo governo norte-americano, tiveram 

início em 1978, com a crise do petróleo, quando o governo federal autorizou uma isenção 

fiscal para quem investisse em geração distribuída baseada em energia solar e eólica. 

Contudo, na década de 1980, mesmo quando fontes alternativas eram exploradas para a 

geração de eletricidade, seguiu-se o modelo da geração centralizada. Posteriormente, em 

1997, o programa “Um Milhão de Tetos Solares”, do Presidente Bill Clinton, criou novos 

incentivos aos painéis fotovoltaicos. Mas foram as crises energéticas que fizeram o governo 

da Califórnia investir contundentemente em uma política pública de geração distribuída 

baseada em energias renováveis, resultando na campanha “Go Solar California”, que se 

traduz como “Mude para a energia solar, Califórnia” ou “Opte pela energia solar, Califórnia” 

(GO SOLAR CALIFORNIA, 2017).  

Sem dúvida, esta foi a mais bem-sucedida política de inserção da energia solar 

fotovoltaica, em um modelo de geração distribuída complementar, no Estado e talvez em todo 

o país, já que a Califórnia é, dentre os estados norte-americanos, o maior produtor de 

eletricidade a partir da energia solar (SEIA).  

A campanha intitulada “Go Solar California” abarca mais de um programa de 

incentivo à adoção da energia solar fotovoltaica, cada um referente a um segmento do 

mercado, e envolve todos os agentes do setor elétrico do Estado: empresas públicas de energia 

elétrica, empresas privadas de energia elétrica e o próprio governo estadual. Foi determinado 

que as empresas públicas de energia elétrica instituíssem seus próprios programas de 

incentivo, enquanto que as empresas privadas participariam dos programas a cargo da 
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Comissão de Energia da Califórnia (California Energy Commission – CEC) e da Comissão de 

Serviços Públicos da Califórnia (California Public Utilities Commission – CPUC). Participam 

do programa de incentivo as três principais empresas privadas do setor naquele Estado – 

Pacific Gas & Electric, Southern California Edison e San Diego Gas & Electric (CPUC, 2016, 

p.1).  

Em 2006, no âmbito da Go Solar California, foi instituída a California Solar 

Initiative – CSI (Iniciativa Solar da Califórnia), que consistia no oferecimento de um bônus a 

quem adquirisse painéis fotovoltaicos. Dessa forma, aqueles que instalassem painéis 

fotovoltaicos em suas residências teriam retorno do investimento inicial mais rapidamente do 

que se dependessem, apenas, da economia com o consumo de eletricidade. Um estudo 

(HUGHES; PODOLEFSKY, 2014) demonstra que, sem a participação do sistema de bônus 

do governo, a adesão à geração fotovoltaica teria sido 58% menor (Ibid., p. 18). Dessa forma, 

o estudo constatou a importância do programa de bônus elaborado pelo governo da Califórnia 

na adoção dos sistemas fotovoltaicos. 

 

2.2.1. Do sistema de bônus 

 

Visando alavancar a geração distribuída de eletricidade no Estado norte-

americano da Califórnia a partir da energia solar fotovoltaica, o governo estadual instituiu 

uma extensa política de incentivo à instalação de painéis fotovoltaicos em edificações 

residenciais e comerciais. Na Califórnia, empresas de eletricidade podem ser públicas ou 

privadas. Dessa forma, por questões legais
52

, foi determinado que as empresas públicas 

tivessem o seu próprio programa de incentivos, enquanto que o governo estadual promoveria 

um programa para os consumidores das empresas privadas, do qual participaram Pacific Gas 

& Electric (PG&E), Southern California Edison (SCE) e San Diego Gas & Electric 

(SDG&E), as três principais empresas privadas do setor no Estado que, juntas, representam a 

distribuição de 68% da eletricidade na Califórnia (CPUC, 2016, p. 1). 

Será visto que, em razão da campanha “Go Solar California”, a energia solar 

fotovoltaica ganhou força no Estado norte-americano. 

                                                           
52

 Os incentivos foram administrados por duas agências do governo do Estado da Califórnia, que não têm 

autoridade sobre as empresas públicas, que são municipais (CPUC, 2016, p. 1).  
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Em 2006, o governador Arnold Schwarzenegger assinou a Senate Bill 1 

(Murray), autorizando a criação da Iniciativa Solar da Califórnia (California Solar Initiative – 

CSI), sob a administração da Comissão de Serviços Públicos da Califórnia (California Public 

Utilities Commission – CPUC). Concomitantemente, a Comissão de Energia da Califórnia 

(California Energy Commission – CEC) estabeleceu outro programa de incentivos à energia 

solar, a Parceria para Construção de Novas Casas Solares (New Solar Homes Partnership – 

NSHP) (loc. cit.). Ao todo, a campanha “Go Solar California” previa alcançar a potência 

instalada de 3.000 MW em todo o Estado (GO SOLAR CALIFORNIA). 

A CSI se destinava a incentivar a instalação de painéis fotovoltaicos em 

edificações, residenciais ou não, já existentes; enquanto que a NSHP, como o próprio nome 

denota, voltava-se para novas edificações residenciais. O custeio dos programas, semelhante 

ao que ocorre na Alemanha, foi feito pela população, por meio de uma tarifa embutida na 

conta de eletricidade equivalente a, aproximadamente, 56 centavos de dólar por mês 

(RANDOLPH, p. 3). 

O incentivo à aquisição de painéis fotovoltaicos se deu por meio do 

oferecimento de bônus que seriam pagos a quem instalasse tais equipamentos e se 

interconectasse à rede pública, dentro das áreas de concessão das empresas citadas acima, 

como uma forma de desconto ao investimento inicial, pago a posteriori. Depois de efetuadas 

todas as etapas necessárias à correta instalação e interconexão dos painéis fotovoltaicos à rede 

pública, o bônus pode ser requerido junto ao administrador do programa (CPUC, 2016, p. 

8/9). Uma vez aprovado, o bônus poderia ser pago de duas maneiras diferentes: 

a) Bônus baseado na performance esperada – EPBB em inglês: o bônus é recebido em um único 

pagamento, calculado de acordo com a performance esperada para o sistema, isto é, quanta 

eletricidade determinado sistema tem capacidade de gerar. Esta forma de pagamento do 

incentivo é destinada a sistemas fotovoltaicos residenciais e para pequenos consumidores 

comerciais com capacidade de geração até 30 kW; 

b) Bônus baseado na performance efetiva – PBI em inglês: nessa modalidade, o bônus é pago 

mensalmente, ao longo de cinco anos, com base na geração de eletricidade efetivamente 

verificada e é a única modalidade disponível para os sistemas fotovoltaicos com capacidade de 

geração superior a 30 kW (Ibid., p.10). 

O sistema de bônus foi desenhado para ser temporário e em níveis decrescentes 

conforme passasse o tempo. Objetivava-se que o mercado de painéis fotovoltaicos crescesse 

com o aumento da demanda – já que mais e mais consumidores inspirados com a perspectiva 
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da economia na conta de luz e da percepção do bônus procurassem instalar tais equipamentos 

em suas edificações. Com o aumento da procura, diminuiria o preço dos equipamentos e, com 

o tempo, não mais seriam necessários os incentivos, uma vez que a aquisição de painéis 

fotovoltaicos se tornaria economicamente viável apenas por conta da economia na geração de 

eletricidade (HUGHES; PODOLEFSKY, 2014, passim).  

Para fazer com que esse mecanismo funcionasse, foi estabelecida uma tabela 

com diversos níveis, apelidados de “passos” (steps) ou, para alguns autores, “camadas” 

(tiers). Cada nível estava atrelado a uma quantidade de megawatts instalados, para cada tipo 

de consumidor – residencial ou comercial – em determinada área de concessão. Assim, 

conforme aumentava o número de instalações fotovoltaicas e, consequentemente, a 

quantidade de megawatts passíveis de serem gerados a partir da energia solar na região 

servida por uma das três concessionárias privadas de energia elétrica, o valor do bônus 

oferecido para novas instalações ia diminuindo (CPUC, 2016, p. 38/39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que, a alteração de um nível para o outro no setor residencial da 

Southern California Edison - SCE, por exemplo, não tinha o condão de alterar os níveis nas 

áreas de concessão das demais concessionárias ou para o setor comercial na própria SCE 

(HUGHES; PODOLEFSKY, 2014, p. 5/6).  

Fig. 02: Sistema de redução dos bônus em etapas 

Fonte: California Solar Initiative 
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Além da CSI, a Califórnia adotou o Net Energy Metering – NEM, que consiste 

em um sistema de regulação das trocas de eletricidade entre o consumidor e a concessionária. 

Depois de instalado o sistema fotovoltaico, o consumidor passa a gerar a eletricidade para 

consumo próprio. Todas as vezes que produzir mais eletricidade que a sua demanda, ela é 

automaticamente injetada na rede pública, gerando saldos positivos, ou créditos. Pelo sistema 

californiano, ao final de 12 meses, são computados todos os créditos e débitos. O consumidor 

pagará apenas se houver diferença negativa entre créditos e débitos, pagando pelo que 

consumiu a partir da concessionária, mais encargos (GO SOLAR CALIFORNIA). 

Pode-se dizer, então, que o modelo de incentivos adotado na Califórnia, no que 

tange ao custeio do sistema, se baseou na adoção de instrumentos econômicos que buscaram 

incentivar comportamentos, tendo atingido seu objetivo. Entende-se que tal experiência se 

funda em um princípio de direito ambiental que é complementar ao poluidor-pagador: o 

princípio do usuário-pagador. 

Enquanto o poluidor-pagador trata da responsabilidade por danos ambientais e 

visa coibir externalidade negativas, o usuário-pagador busca a imposição de contribuições ao 

usuário de recursos naturais.  

Recursos naturais são bens de titularidade difusa e indeterminada. Dessa forma, 

quem se utiliza dos recursos naturais o faz, até certa medida, em detrimento dos demais. Por 

essa razão, diz-se que “[...] todo poluidor é um usuário (direto ou indireto) do bem ambiental, 

[mas] nem todo usuário é poluidor” (RODRIGUES, 2009, p. 227). Assim, a atividade do 

poluidor, causadora, efetiva ou potencialmente, de danos ambientais, é tratada pelo princípio 

do poluidor-pagador, enquanto que o uso de recursos naturais, ainda que não cause qualquer 

degradação ambiental, está na esfera do usuário-pagador (loc. cit.).  

Mesmo no caso da energia solar, cujo aproveitamento pode ser feito por várias 

pessoas ao mesmo tempo sem que sua utilização acarrete em uma diminuição na quantidade 

desse recurso, é possível entender que o modelo californiano de incentivo à geração 

distribuída de eletricidade a partir da energia solar é fundado no aludido princípio. O uso não 

gera um dano ambiental propriamente dito, mas é uma utilização que produz uma vantagem 

econômica pessoal sobre o uso de um bem de titularidade difusa. Portanto, é justo que aqueles 

que possuem painéis fotovoltaicos contribuam com o custeio do sistema.  
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Diferentemente do que ocorre na Alemanha, os californianos recebem um 

bônus quando o sistema de geração fotovoltaico entra em operação. Ao longo da vida útil do 

sistema, economizam no consumo mensal de energia elétrica através do autoconsumo e, 

ainda, recebem créditos pelo excedente de eletricidade injetada na rede pública, o que resulta 

em uma dupla economia na conta final pelo serviço de energia elétrica. Entende-se, portanto, 

que o modelo californiano é mais vantajoso que o alemão, pois gera retorno financeiro mais 

rapidamente, além de propiciar uma economia maior ao consumidor. Desse modo, alinha-se 

melhor ao princípio do usuário-recebedor. 

Quanto àqueles que não possuem painéis fotovoltaicos e, ainda assim, 

participam do custeio do sistema de bônus, aplica-se o princípio da solidariedade.  

Observe-se que o sistema californiano estava programado para durar 10 anos, 

enquanto que, na Alemanha, a tarifa prêmio é garantida pelo período de 20 anos a partir da 

entrada em operação do sistema fotovoltaico. Vale dizer, o ônus sobre a sociedade é menor na 

Califórnia em razão do menor lapso temporal do programa. Eventual prorrogação se 

justificaria pelo sucesso do programa, isto é, aceitação do mesmo por parte da sociedade.  

No que tange à geração de eletricidade, a Califórnia possui uma matriz elétrica 

diversificada. Entretanto, ainda demonstra grande dependência de combustíveis fósseis. A 

maior fonte de eletricidade é o carvão, muito embora aquele Estado compre a grande maioria 

da eletricidade gerada a partir de carvão de outras partes do país, o que demonstra outra 

vantagem da geração fotovoltaica: eventual independência energética em relação a outros 

Estados norte-americanos. Em seguida, encontra-se a eletricidade gerada a partir de gás 

natural e, em terceiro lugar, a hidroeletricidade. As usinas termonucleares aparecem em 

quarto lugar na geração de energia elétrica (CEC, 2017). Ressalte-se que a geração 

hidrelétrica, entre 2000 e 2015, caiu por volta de 49% em razão de uma seca que assolou o 

Estado (Ibid.), (USGS, 2917). 

É razoável dizer que a forte dependência nas termelétricas se verifica em razão 

da estiagem e por serem relativamente recentes os esforços para a difusão de novas 

tecnologias de geração de eletricidade sob o modelo da geração distribuída. É possível 

verificar, pelos dados da CEC (CEC, 2017), que a participação das fontes eólica e solar 

aumentou exponencialmente entre 2010 e 2015 na matriz elétrica californiana.  
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Assim, procurando alavancar a energia solar fotovoltaica e a geração 

distribuída, o sistema net metering, em conjunto com a CSI e todos os outros programas de 

incentivo que já existiram e ainda existem na Califórnia, vem contribuindo para elevar a 

participação dessa fonte renovável na matriz elétrica do Estado norte-americano. Uma 

demonstração disso é o fato de a CSI ter ultrapassado o objetivo fixado em megawatts 

instalados na área de concessão das três empresas privadas que atuam no setor elétrico do 

Estado
53

 (GO SOLAR CALIFORNIA), (CPUC, 2017).  

 

2.2.2. A ideia por trás da manutenção do sistema 

 

A Califórnia vem buscando ampliar o número de painéis fotovoltaicos 

instalados nas edificações de todo o Estado. A forma escolhida pelo governo foi a de 

promover uma política de bônus, que funcionavam como descontos dados a posteriori para 

quem adquirisse e instalasse os equipamentos em suas propriedades, bem como a adoção do 

sistema net metering. No âmbito do programa de bônus, foram elaborados dois sistemas: um 

para edificações residenciais e comerciais já existentes, chamada Inciativa Solar da Califórnia 

– CSI em inglês; e outra para novas residências, chamada Parceria para Novas Casas Solares 

– NSHP, em inglês.  

Embora a CSI tenha encerrado em 31 de dezembro de 2016, Estudos 

(HUGHES; PODOLEFSKY, 2014), (HOBBS et al., 2013) demonstram que os incentivos 

dados foram responsáveis por gerar diversos benefícios. 

HUGHES e PODOLEFSKY (2014, p. 23/24) verificaram o alargamento do 

mercado de painéis fotovoltaicos na Califórnia, com geração de empregos e redução no custo 

dos equipamentos. A expansão no mercado foi mais acelerada no final do programa que no 

começo, demonstrando o sucesso da iniciativa do governo californiano. Também verificaram 

redução nas emissões de gases de efeito estufa.  

                                                           
53

 Segundo dados da California Solar Statistics, de fevereiro de 2017, apenas no âmbito da CSI, 1.871 MW 

estavam instalados em toda a Califórnia, sendo que o objetivo fixado fora de 1.750 MW. Note-se que. Embora 

tenha sido afirmado que o governo da Califórnia tinha, por objetivo, atingir a capacidade instalada de 3.000 MW, 

esse número diz respeito a todos os programas que integram a campanha Go Solar California e não apenas a 

CSI. 
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Corroborando a ideia de que a energia solar fotovoltaica se transformou em 

uma tendência no Estado norte-americano, o relatório elaborado por HOBBS et al. (2013, 

passim) aborda o surgimento de um novo nicho de mercado na Califórnia: a possibilidade de 

firmar contratos de leasing para painéis fotovoltaicos. Segundo o relatório (Ibid., passim), 

desde 2012, 75% dos sistemas fotovoltaicos no Estado foram adquiridos por um contrato de 

leasing e não comprados diretamente pelos consumidores. Tal resultado sugere que, conforme 

foi declinando o valor dos bônus oferecido na CSI, os consumidores buscaram novas opções 

de aquisição de painéis fotovoltaicos, encontrando uma resposta do mercado na forma do 

leasing.  

Dessa forma, depreende-se que a adoção de uma política pública de incentivo 

baseada no oferecimento de bônus na aquisição de painéis fotovoltaicos, aliada ao sistema net 

metering, foi responsável pelo sucesso da geração distribuída de eletricidade a partir da 

energia solar fotovoltaica na Califórnia.  

Senão, vejamos. 

Primeiramente, entende-se que o sistema de bônus foi o incentivo “a mais” 

para que as pessoas se disponibilizassem a investir nos painéis fotovoltaicos, uma vez que 

representava a possibilidade de obtenção de retorno de, ao menos, parte do valor despendido 

com base na performance esperada do equipamento instalado logo no início da operação do 

sistema. Mas, fossem somente os bônus, isto é, o retorno ao investimento inicial obtido mais 

rapidamente, talvez a iniciativa não tivesse abrangido tantas pessoas.  

A ideia central da campanha Go Solar California é incentivar a exploração da 

energia solar fotovoltaica para fins de autoconsumo, cedendo-se o excedente gerado à rede 

pública, com o objetivo final de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e movimentar a 

economia do Estado, o que significa dizer que o objetivo sempre foi a implementação da 

geração distribuída a partir do sistema net metering. Entretanto, sem o sistema de bônus, o net 

metering não teria tido a mesma força para impulsionar a energia solar fotovoltaica na 

Califórnia. Ainda assim, mesmo depois de encerrada a CSI, por causa do net metering, a 

energia solar fotovoltaica continua figurando como uma alternativa viável para novas 

instalações de sistemas solares naquele Estado norte-americano. 

Ora, se ficou demonstrado que a aquisição de painéis fotovoltaicos foi maior 

nos últimos anos da CSI (HUGHES e PODOLEFSKY, 2014, p. 24), trata-se de um indicativo 
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de que, muito embora os valores dos bônus fossem menores que no começo do programa, o 

governo conseguiu atingir seu objetivo de difundir a cultura da energia solar fotovoltaica no 

Estado. Se a motivação por trás de tal comportamento foi a iminência do final do programa de 

bônus (isto é, uma motivação meramente econômica), a redução no preço dos equipamentos 

ou uma conscientização acerca dos benefícios da energia solar fotovoltaica, ainda não se 

conseguiu comprovar
54

. Entretanto, não se pode negar que a possibilidade da economia no 

consumo final de energia elétrica em razão do net metering é o que fez continuarem as 

instalações de painéis fotovoltaicos na Califórnia.  

Ao mesmo tempo, o estudo confirma que, sem os bônus, a iniciativa teria 

encontrado maior dificuldade de atingir seus objetivos, já que, sem o sistema de bônus do 

governo, a adesão à geração fotovoltaica teria sido 58% menor (Ibid., p. 18). 

A experiência californiana demonstra, portanto, que o governo tem papel 

fundamental ao incentivar a adoção de comportamentos sustentáveis pela adoção de políticas 

públicas adequadas.  

Também demonstra que não basta incluir os cidadãos na cadeia produtiva de 

eletricidade, oferecendo uma contrapartida em longo prazo com base na solidariedade e na 

expectativa da redução dos custos iniciais, como fez a Alemanha. Igualmente não são 

suficientes incentivos econômicos que visem, somente, à redução desses custos iniciais. Vale 

dizer, é preciso que haja dois instrumentos para assegurar o sucesso da política de transição: 

um instrumento de incentivo à adesão a tal política e um instrumento que se encarregue, 

também, da sua manutenção. Isso sem contar com uma análise do contexto histórico e cultural 

de cada sociedade. 

O sistema de bônus instituído pela Iniciativa Solar da Califórnia foi importante 

para dar o impulso inicial à campanha pela adoção da geração distribuída com base na energia 

solar fotovoltaica no Estado. Mas sem o net metering, nada teria efetivamente acontecido. 

Enquanto a Alemanha usou somente o sistema feed-in tariff para garantir o retorno ao 

investimento inicial, a Califórnia ofereceu um desconto pago a posteriori aliado ao net 
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 O estudo elaborado por Hughes e Podolefsky afirma textualmente que não foi possível, até a sua conclusão, 

definir a principal motivação por trás da adesão dos californianos à geração fotovoltaica: se econômica, 

ambiental ou ambas. Entretanto, até a conclusão da presente pesquisa, não se encontrou nenhum outro estudo 

acadêmico que abordasse, especificamente, a questão da motivação dos californianos quanto À instalação de 

painéis fotovoltaicos. 
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metering que, além de assegurar o restante do investimento não acobertado pelos bônus, 

ofereceu, ainda, uma economia permanente para o futuro. 

 

2.3. Feed-in tariff vs. net metering 

 

As características dos dois modelos existentes de política pública para 

incentivo à exploração de fontes alternativas e renováveis de energia elétrica foram 

apresentadas acima. Verifica-se que, embora tenham o mesmo objetivo, feed-in tariff e net 

metering são o oposto um do outro: enquanto o primeiro se caracteriza pela venda de toda a 

eletricidade gerada, o segundo se funda no consumo próprio com a injeção de apenas o 

excedente na rede pública. 

Busca-se, agora, entender qual dos dois sistemas seria adequado para o Brasil, 

notadamente para a promoção da inclusão social e da cidadania e quais as normas adequadas 

para promover o uso da energia solar. Para tanto, é preciso verificar se algum ou ambos os 

modelos são capazes de promover o acesso seguro e a preços módicos à eletricidade a todos. 

Para tanto, indaga-se: 

1. A implantação da energia solar fotovoltaica resultou em economia no 

consumo de eletricidade na Alemanha e na Califórnia? 

2. O fato de nem todos os consumidores possuírem painéis fotovoltaicos em 

suas edificações trouxe algum desequilíbrio na distribuição de renda ou algum tipo de 

injustiça social? 

A Alemanha não adotou uma política complementar de apoio à aquisição dos 

painéis solares. Foram criadas linhas de crédito diferenciadas, o que representa um auxílio, 

mas pode não ser suficiente a depender da classe social daquele que pretender instalar painéis 

fotovoltaicos em sua residência. Além disso, o sistema prevê a venda de toda a energia gerada 

a um preço garantido pelo período de 20 anos (aproximadamente, a vida útil de um sistema 

fotovoltaico).  

Ocorre que, com a transição energética alemã, uma residência cujo consumo 

anual médio é de 3.500 kWh, verificou-se uma elevação no valor da eletricidade de 68% em 
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relação a 1998 (THALMAN; WEHRMANN, 2017). Além disso, o autoconsumo, situação 

que poderia gerar economia com o consumo de eletricidade, ao menos em alguns meses do 

ano, recebeu tributação extra com o intuito de coibir o seu desenvolvimento. 

Assim, tem-se que, na Alemanha, ainda não foi verificada uma economia 

efetiva para o consumidor que possui painéis fotovoltaicos. 

No que diz respeito ao net metering, um levantamento de estudos e auditorias 

realizadas na maioria dos Estados norte-americanos que adotaram o sistema – incluindo a 

Califórnia – mostrou que o gasto dos consumidores com energia elétrica diminui (MURO; 

SAHA, 2016). Já Weissman e Johnson (2012, p. 9) verificaram que o impacto do programa 

sobre a conta de luz dos californianos representou, apenas, um décimo de 1% do que os 

californianos pagam no consumo de eletricidade, o que significava um centésimo de um 

centavo de dólar por cada quilowatt-hora consumido.  

Para responder à segunda pergunta dois levantamentos (GRÖSCHE; 

SCHÖDER, 2011) (ANDOR; FRONDEL; VANCE, 2015) apontaram para o fato de que o 

feed-in tariff, na Alemanha, resultou em uma distribuição desigual dos benefícios, 

beneficiando as classes sociais mais altas, enquanto desfavorece as classes mais baixas. 

Naquele país, famílias mais pobres gastam uma proporção maior da renda 

familiar com o consumo de eletricidade. Considerando que a taxa para o custeio da tarifa 

prêmio é calculada com base no consumo, o impacto sobre a renda familiar de classes mais 

baixas é maior que para classes mais altas. Isso porque, embora o consumo aumente conforme 

seja maior a renda familiar, o gasto com eletricidade segue relação inversa, ou seja, é maior 

quanto menor for a renda familiar. Ora, com um orçamento mais “justo”, qualquer aumento 

nas contas familiares produz um impacto maior (GRÖSCHE; SCHÖDER, 2011, p. 11).  

Além disso, a receita obtida é revertida somente para aqueles que possuem 

painéis fotovoltaicos, pois se destina ao pagamento da tarifa prêmio. O estudo demonstrou 

que a maior parte dos proprietários de sistema solares pertence às classes mais altas. Isso 

porque, em geral, classes mais baixas não possuem residência própria e, ao alugar uma 

residência, não possuem a oportunidade de instalar painéis fotovoltaicos nela (Ibid., p. 12)
55

. 
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 O Estudo apontou que 3% das casas pertencentes à classe mais baixa possuem painéis fotovoltaicos, enquanto 

que, na classe mais alta, o número de instalações cresce para 21% (ibid. p. 12). 
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Dessa forma, o que se observou foi uma transferência de renda dos mais pobres 

aos mais ricos (Ibid., p. 4). Utilizando quatro índices de desigualdade
56

, Grösche e Schöder 

concluíram que o feed-in tariff aumenta a diferença de renda entre os mais pobres e os mais 

ricos na Alemanha (Ibid., p. 16-17). 

Andor, Frondel e Vance (2015, p. 4), em estudo mais recente apontam que a 

taxa de custeio da tarifa prêmio aumentou cinco vezes entre 2009 e 2015. Também 

verificaram que sistemas fotovoltaicos são mais comuns em casas de classe alta do que nas de 

classe baixa: das casas que participaram da pesquisa, ¼ era proveniente das classes sociais 

mais altas, enquanto que apenas 8,2% eram das classes sociais mais baixas (Ibid., p. 7). E, 

corroborando a informação de que pessoas que vivem em casas alugadas têm mais dificuldade 

em possuir um painel fotovoltaico em suas casas, o estudo registrou que 90% dos 

proprietários de painéis fotovoltaicos são, também, proprietários de suas residências (Ibid., p. 

8 e 18). 

Por fim, o estudo também conclui que o sistema alemão de custeio do feed-in 

tariff gerou e gera impactos negativos na distribuição de renda, afetando mais os 

consumidores de classes mais baixas, por não possuírem sistemas fotovoltaicos em sua 

maioria, e beneficiando os mais ricos (Ibid., p. 19-20). 

Por fim, deve-se atentar para outro dado: o aumento na exportação de energia 

elétrica pela Alemanha. Segundo o Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems – ISE 

(2016), o aumento na geração de eletricidade a partir de fontes renováveis, notadamente 

eólica e solar, foi responsável pela geração de um excedente em nível nacional de 50 

terawatts-hora, ou seja, 50.000.000 MWh (50 bilhões de megawatts-hora) (BURGER, 2016). 

Dados publicados pelo Clean Energy Wire, referentes ao período de 1990 a 2016, 

demonstram que a geração de eletricidade na Alemanha cresceu de 10 TWh para 50 TWh, 

enquanto que o país saiu da condição de importador de eletricidade para exportador 

(APPUNN; BIELER; WETTENGEL, 2017). 

Mas, em que isso torna a transição energética na Alemanha um fator de 

desigualdade? Pelo fato de se verificar que, embora haja aumento na geração de energia 

elétrica, os consumidores continuam gastando mais. 
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 Os índices usados foram: Índice de Gini, Índice de Theil, Taxa de Desigualdade de Renda 90/10 e  Índice de 

Atikinson. 
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Por conta das condições climáticas, insolação e quantidade de horas de sol por 

dia, no verão o país consegue produzir grandes quantidades de eletricidade a partir da energia 

solar. Já foram registrados níveis de geração que levariam os preços a patamares negativos, 

tamanha a quantidade de energia elétrica injetada na rede pública, todavia, essa diferença não 

é repassada ao consumidor final (FUTUREPOLICY.ORG, 2017). Isso acontece em razão do 

próprio feed-in tariff. 

Ora, se a maioria dos alemães que possuem painéis fotovoltaicos vende toda a 

eletricidade por eles gerada às concessionárias – que são obrigadas a comprar essa 

eletricidade – e há mais geração que demanda, a relação entre o arrecadado para o custeio da 

tarifa prêmio e o montante que deve ser pago sofre um desequilíbrio. Mais geração que 

consumo significa mais pagamento do que receita. Além disso, há eletricidade sobrando no 

país. O aumento na oferta tenderia à queda no preço da eletricidade. Entretanto, para que as 

concessionárias não fiquem prejudicadas, a solução é a manutenção das tarifas e exportação 

do excedente gerado. 

Assim, parece que, no feed-in tarrif, o grande potencial de geração da energia 

solar favorece mais determinados atores econômicos e setores da sociedade que o total dos 

consumidores de eletricidade.  

Já na Califórnia, onde o sistema utilizado é o net metering aliado a um 

programa de bônus que auxiliou na aquisição de painéis fotovoltaicos, a situação é diferente. 

Embora as empresas do setor elétrico venham pressionando o governo do 

Estado (e em outros Estados norte-americanos também) para que fossem implementadas 

mudanças no sistema net metering sob a alegação de que o custo da energia solar é muito alto 

e impacta, apenas, aqueles consumidores que não possuem painéis fotovoltaicos, a realidade é 

diferente (MURO, SAHA, 2016). 

Analisando estudos realizados em diversos Estados norte-americanos, Muro e 

Saha concluíram que os benefícios do net metering são maiores que os custos e que não há 

repasse desses custos aos consumidores que não possuem painéis fotovoltaicos (loc. cit.). 

Beach e McGuire (2013, p. 40) já haviam concluído que não há transferência de custos para 

aqueles que não possuem painéis fotovoltaicos, além de entenderem que o programa é 

economicamente viável. 
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Weissman e Johnson (2012, p. 11) observam que a maioria dos participantes do 

net metering é de classe média, o que demonstra não haver uma transferência de renda dos 

mais pobres aos mais ricos como ocorre na Alemanha. Além disso, argumentam que as 

concessionárias não estão considerando o valor agregado que os benefícios de ordem técnica 

da a geração distribuída cria (Ibid., p. 10). Com efeito, a diminuição nas perdas energéticas 

durante a transmissão e a redução na vulnerabilidade criada pela utilização de combustíveis 

fósseis (cujos preços variam constantemente) deveriam ser contabilizadas na definição do 

valor final da eletricidade gerada a partir da energia solar. Isso significa que os gastos com o 

net metering são, na verdade, menores, de modo que poderia resultar em uma redução nas 

tarifas. 

Dessa forma, o estudo demonstra que a alegação de que as concessionárias de 

distribuição estariam perdendo parte do seu lucro, uma vez que são obrigadas a comprar o 

excedente de eletricidade injetado na rede pelo preço da tarifa, isto é, pelo mesmo preço que 

irão revender essa eletricidade não procede. 

Por fim, deve-se observar que mais dois programas foram desenvolvidos 

especialmente para consumidores de baixa renda a fim de que o maior número de pessoas 

possa se beneficiar da energia solar:  

a) Single-family Affordable Solar Homes – SASH (Programa para Casas 

Solares Unifamiliares); 

b) Multi-Family Affordable Solar Homes – MASH (Programa para Casas 

Solares Multifamiliares). 

O SASH consiste no pagamento de um incentivo na modalidade EPBB, isto é, 

em uma única parcela, visando reduzir o custo inicial da implantação do sistema fotovoltaico. 

O valor pago equivale a 3 dólares por watt de eletricidade que se espera ser gerado. Embora 

esteja voltado à população de baixa renda, o programa é destinado a pessoas que possuem 

casa própria, o que, na verdade, limita o número de participantes. 

Já o MASH se aplica a edifícios destinados à população de baixa renda que 

reside em edifícios residenciais. As unidades condominiais podem ser alugadas ou próprias. 

Nesse caso, o equipamento de geração fotovoltaica pode pertencer a uma série de pessoas, 

físicas ou jurídicas: ao condomínio; ao proprietário do imóvel (no caso de haver um único 

proprietário de todas as unidades condominiais como ocorre por vezes); ou, até mesmo, a um 
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terceiro. O MASH é um instrumento importante, uma vez que quase metade das famílias 

californianas mora em residências alugadas (U.S. CENSUS BUREAU, 2016).  

Enquanto a CSI, que é o programa de incentivo que serviu para alavancar a 

aquisição de painéis fotovoltaicos para as pessoas que não fossem de classe baixa, já foi 

encerrado (2016), os dois programas para aquisição de painéis fotovoltaicos voltados aos 

consumidores de baixa renda foram prorrogados até 2021 nos termos da Assembly Bill nº 

217, de 2013. De acordo com a lei, ao menos 10% do arrecado para custear a CSI deveria ser 

destinado para a instalação de sistemas fotovoltaicos em residências de baixa renda e a 

Assembly Bill nº 217 assegurou que a taxa cobrada nas contas de eletricidade dos 

californianos continuasse a prover fundos para o SASH e MASH mesmo após o encerramento 

do programa de bônus previsto pela CSI. A seção 1 da lei prevê a instalação de painéis 

fotovoltaicos para famílias de baixa renda como um dos objetivos do Estado da Califórnia. 

Assim, nota-se que o modelo net metering, se aliado a políticas 

complementares de incentivo à aquisição de painéis fotovoltaicos, não esbarra nas questões de 

inequidade ou encarecimento da energia elétrica. 

Interessante ressaltar que, nos dois exemplos citados neste capítulo, um modelo 

foi adotado em âmbito federal, enquanto outro, em âmbito estadual.  

A Alemanha é uma República Federativa “na qual as competências legislativas 

são partilhadas pela União (Bund) e pelos Estados (Länder)” (REZENDE, 2012, p. 3 

[internet]). Nos termos da Lei Fundamental Alemã, nos casos de competência legislativa 

concorrente, a União deveria invocar uma das hipóteses da regra da necessidade
57

 para 

legitimar a sua atuação, entretanto, na prática, o modelo de federalismo que se desenvolveu na 

Alemanha do pós-guerra caracterizou-se por uma concentração da atividade legislativa no 

ente central e da atividade executiva nos Estados (Ibid, p.8 [internet]).  

O problema é que esse modelo de federalismo acabou, de certo modo, 

engessando o processo legislativo, tornando-o moroso. Um mecanismo constitucional que 

deveria servir como uma espécie de freios e contrapesos, objetivando dar aos Estados uma 

forma de limitar a atuação excessiva da União, acabou se transformando em arma na mão da 

oposição. A necessidade de aprovação por maioria no do Bundesrat (ou Conselho Federal) 
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 Referida regra dispunha determinados requisitos para a atuação legislativa da União. Eram situações nas quais 

a regulação de determinada matéria mediante lei federal era indispensável para o estabelecimento de condições 

equivalentes de vida, ou a preservação da unidade jurídica ou econômica no território nacional. 
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para determinadas leis editadas pela União, fez com que os planos de governo da União, 

muitas vezes, ficassem travados, sobretudo quando a oposição era a maioria no Bundesrat 

(Ibid, p. 11/12 [internet]). Além disso, a partir de 2000, a Corte Constitucional mudou seu 

entendimento quanto à partição de competências e passou a limitar o espaço de atuação 

legislativa da União (Ibid, p. 16 [internet]). 

Com a promulgação da Lei de Revisão Constitucional nº 52, de 2006, as 

competências legislativas ficaram mais claras. A competência concorrente foi dividida em três 

categorias e assuntos ligados a meio ambiente e energia, se encaixam na competência 

concorrente de necessidade. Assim, para que a União legisle, deve ser verificada uma das 

situações da cláusula da imprescindibilidade, segundo a qual: 

[...] a União detém competência legislativa se e na medida em que seja 

imprescindível uma regulação legislativa federal, no interesse da totalidade 

do Estado, para o estabelecimento de condições de vida equivalentes no 

território nacional, ou para a preservação da unidade jurídica ou 

econômica (Ibid, p. 19/20, grifos no original [internet]). 

Dessa forma, depreende-se que, por força da Lei Fundamental, a transição 

energética alemã só poderia ocorrer se veiculada em uma lei federal.  

Já no caso da Califórnia, a competência legislativa em matéria energética é, 

indubitavelmente, estadual. O federalismo norte americano divide as esferas de poder em 

duas: União e Estados membros. A competência legislativa da União está prevista 

expressamente no art. I, seção 8, da Constituição, enquanto que a Emenda X, que integra a 

Bill of Rights (ou Carta de Direitos), traz a competência legislativa estadual.  

Segundo dispõe a citada Emenda: “os poderes não delegados aos Estados 

Unidos pela Constituição, nem por ela negados aos Estados, são reservados aos Estados ou ao 

povo”
58

 (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1789, tradução nossa [internet]).  

Não há, na Constituição norte americana, artigo que trata especificamente da 

competência para legislar em matéria de política energética. Dessa forma, depreende-se que, 

em razão de não haver previsão expressa de competência legislativa federal, tampouco 

vedação a que os Estados membros legislem sobre energia, a política energética compete 
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 The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are 

reserved to the states respectively, or to the people.  
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reservadamente aos Estados. Tanto que as políticas públicas federais para energias renováveis 

tratavam, na verdade, de incentivos fiscais e tributos são competência concorrente entre União 

e Estados (há previsão expressa de competência do Congresso Nacional no art. I, seção 8, não 

havendo vedação aos Estados para legislarem sobre tributos).  

No que diz respeito à adoção de algum desses dois modelos no Brasil, será 

visto no próximo capítulo, que o net metering entrou no ordenamento pátrio por meio da 

Resolução Normativa nº 482/12, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Porém, 

o net metering brasileiro difere do californiano em um ponto crucial: não há venda e compra 

de eletricidade entre o proprietário de painéis solares e as concessionárias de distribuição. O 

excedente gerado é injetado na rede pública a título de empréstimo gratuito, gerando créditos 

que são abatidos do consumo de eletricidade a partir do serviço público de abastecimento.  
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3. A emergência de uma política solar no Brasil 

 

Estímulos à exploração da energia solar fotovoltaica começaram no Brasil já na 

década de 1990 quando o governo federal instituiu o Programa de Desenvolvimento 

Energético dos Estados e Municípios – PRODEEM que, embora previsse o uso de diversas 

fontes alternativas de energia, concentrou-se na instalação de painéis fotovoltaicos em 

comunidades isoladas. Mesmo tendo havido a substituição do PRODEEM pelo Programa Luz 

para Todos
59

 em 2003, ainda não havia, no Brasil, uma política pública de incentivo à geração 

distribuída com base na energia solar nos moldes daquelas que começavam a ser postas em 

prática na Alemanha ou na Califórnia (ALVES, 2014, p. 47).  

Em outros termos, verificavam-se, no país, políticas de doação de 

equipamentos fotovoltaicos para comunidades isoladas a fim de promover o acesso à energia 

a essas comunidades ou alguns incentivos fiscais para a indústria desse segmento se 

desenvolver
60

. Contudo, ainda não havia uma regulamentação acerca da geração distribuída 

de menor capacidade de produção de eletricidade a partir da energia solar fotovoltaica. 

Embora o art. 176, § 4º da Constituição, que isentou o aproveitamento de energias renováveis 

de capacidade reduzida de concessão ou autorização, estivesse na Constituição desde a sua 

redação original, a geração distribuída de pequeno porte não foi regulamentada até 2012. O 

Decreto nº 5.163/04, que regulamentou a Lei nº 10.848/04, trata da geração distribuída feita 

por produtores autônomos, ou seja, com potência instalada maior e detentores de autorização 

ou concessão do governo. 

Somente em 2012, com a edição da Resolução Normativa nº 482, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o Brasil entrou na era da geração de eletricidade para 

o autoconsumo, acompanhando a tendência mundial para desenvolvimento de novas fontes de 

energia limpa e renovável e da emergência da geração distribuída. Foi por meio dessa norma 

que se instituiu o modelo net metering no país, estabelecendo as regras para a interligação de 

painéis fotovoltaicos na rede pública e o sistema de compensação do excedente de energia 

elétrica cedido às concessionárias.  
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 Ambos os programas serão explicados em maiores detalhes no próximo capítulo. 
60

 Exemplo de política de incentivo à indústria fotovoltaica é a Lei da Informática (Lei nº 8.248/91, com as 

modificações introduzidas pela Lei nº 11.077/04), que autorizou a concessão de isenções tributárias a itens 

relacionados à produção de painéis solares (SILVA, 2015, p. 9). 
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Considerando que o Brasil é detentor de uma das maiores reservas de silício do 

mundo (MIRANDA, 2013, p. 133) e com nível de radiação solar anual média superior ao de 

muitos países expoentes na geração de energia solar fotovoltaica (Ibid., p. 16), acredita-se que 

a Resolução Normativa nº 482/12 demorou a chegar
61

. 

 

3.1.Resolução Normativa ANEEL, nº 482 

 

Visando incentivar o uso de fontes renováveis para gerar energia elétrica sob 

um modelo de geração distribuída, a ANEEL editou, em 17 de abril de 2012, a Resolução 

Normativa nº 482. Ela estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e 

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

compensação de energia elétrica, e dá outras providências. 

Nos termos dessa resolução normativa, após as alterações feitas pela REN 

ANEEL 687/15, a microgeração distribuída é caracterizada pelo ponto gerador de eletricidade 

com potência instalada menor ou igual a 75 kW a partir de fontes renováveis de energia 

elétrica (art. 2º, I). Já a minigeração possui uma potência instalada superior a 75 kW e menor 

ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a 5 MW para demais fontes 

renováveis (art. 2º, II).  

Todo excedente de energia elétrica gerado pelo autogerador é cedido, a título 

de empréstimo gratuito, à concessionaria de energia, nos termos do disposto no § 1º, do art. 

6º. Essa eletricidade cedida gera um crédito que será posteriormente compensado pelo 

autogerador quando ele precisar adquirir energia elétrica da concessionária. Ou seja, o 

consumidor final que tiver um sistema fotovoltaico instalado em sua edificação e que se 

conectar à rede pública cedendo seu excedente à concessionária pagará, apenas, pela diferença 

entre a energia consumida e a energia disponibilizada. O micro ou minigerador que aderir ao 

sistema tem 60 meses para utilizar o crédito gerado pela eletricidade que disponibilizar à 

concessionária (art. 6º, § 1º).  

Dessa forma, foi introduzida no Brasil a geração distribuída de eletricidade a 

partir de fontes renováveis, tendo como mecanismo de incentivo o sistema net metering. 
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 Cf. parte final do item 1.1. 
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Em 2015, a REN ANEEL 482/12 sofreu algumas alterações por meio da REN 

ANEEL 687/15, cujo objetivo era, unicamente, aprimorar a primeira resolução normativa. Por 

meio das alterações, novas modalidades de geração distribuída foram acrescentadas à norma, 

bem como se procurou solucionar uma questão envolvendo o ICMS e o sistema de 

compensação do excedente de energia elétrica
62

 que quase invalidou a aplicação da REN 

ANEEL 482/12 no segmento residencial. 

O inciso VI, do art. 2º, define empreendimento com múltiplas unidades 

consumidoras, de onde se depreende que a REN ANEEL 482/12 regulamenta a possibilidade 

da geração distribuída também para condomínios. O inciso VII permite que a compensação do 

excedente de determinada unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída possa 

beneficiar outros consumidores, desde que estes se constituam em um consórcio ou 

cooperativa com o autogerador e estejam localizados na mesma área de concessão ou 

permissão. É o que a norma chamou de geração compartilhada. Por fim, o inciso VIII define 

autoconsumo remoto como a possibilidade da Pessoa Jurídica ou Pessoa Física autogeradora 

compensar o excedente de eletricidade gerada em propriedades de sua titularidade distintas 

daquela na qual houve a geração de eletricidade, porém dentro da mesma área de concessão 

ou permissão. 

O excedente de energia é resultante da diferença positiva entre a energia 

injetada na rede pública e a energia consumida, exceto para o caso de empreendimentos de 

múltiplas unidades consumidoras, em que o excedente é igual à energia injetada (art. 7º, 

inciso IV). Cabe ao titular da unidade consumidora que possui o sistema de geração de 

eletricidade definir o porcentual de energia excedente que será destinado a cada unidade 

consumidora participante do sistema de energia elétrica (art. 7º, inciso VIII).  

Note-se que, em razão de toda a legislação do setor elétrico brasileiro, pessoas 

não podem comercializar energia elétrica sem autorização ou concessão. Mesmo a 

comercialização feita no Ambiente de Contratação Livre – ACL, os contratos devem, 

obrigatoriamente, ser registrados na câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e 

são contratos que dizem respeito a potências altas, isto é, voltados para a indústria. Nesse 

sentido, é coerente que todas as modalidades de compartilhamento introduzidas pela REN 

ANEEL 687/15 prevejam o compartilhamento de créditos resultantes da injeção do excedente 

e não de energia elétrica. 
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Ressalte-se que, de acordo com o inciso XVIII, do art. 7º, os créditos gerados 

pela injeção do excedente de eletricidade na rede pública são determinados em termos de 

energia elétrica ativa, não estando sua quantidade sujeita a alterações nas tarifas de energia 

elétrica. Ou seja, os créditos são medidos em quilowatts e não em valores econômicos de 

consumo (R$/kWh). Nada mais justo, afinal, o que se compensa é a eletricidade e não o valor 

econômico do bem “energia elétrica” que está sujeito a flutuações. 

Note-se que o Brasil apresenta um alto índice de radiação solar ao longo do 

ano, proporcionando ao micro ou minigerador muitas oportunidades de gerar o equivalente à 

sua demanda ou, ainda, produzir excedente. 

O obstáculo, entretanto, está no custo elevado de aquisição de painéis 

fotovoltaicos. É por este motivo, que se defende a utilização de uma política complementar 

voltada para auxiliar a compra desses equipamentos a fim de consolidar a geração distribuída 

no país. 

 

3.2.Isenção do ICMS: uma solução adequada?
 63

 

 

Com a edição da REN ANEEL 482/12, foi possível a qualquer pessoa ter o 

próprio sistema de geração de eletricidade em sua residência ou empresa. Entretanto, quando 

a referida resolução entrou em vigor, surgiu um grande impasse em relação ao imposto sobre 

a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação – ICMS. 

Pela legislação brasileira, transações mercantis de bens e determinados serviços 

estão sujeitas à incidência do ICMS. Este tributo está genericamente previsto no art. 155, 

inciso II, da Constituição e o § 3º, do mesmo dispositivo constitucional, dispõe que somente o 

ICMS, o imposto de importação e o imposto de exportação podem incidir sobre as operações 

de energia elétrica, o que implica em dizer que a energia elétrica foi equiparada a mercadoria 
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 Nesse item será defendido que a compensação de energia elétrica, nos termos da REN ANEEL nº 482/12, não 

configura hipótese de incidência do ICMS. Outros autores defendem a não cobrança do ICMS sobre o excedente 

da eletricidade como, por exemplo, Rutely Marques da Silva. Entretanto, todos entendem que a isenção do 

referido imposto é o mecanismo adequado. Uma pesquisa feita no portal de periódicos CAPES mostrou não 

haver qualquer artigo que trate da compensação do excedente de energia elétrica como hipótese de não 

incidência do ICMS. 
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pela Lei Maior. Incide, assim, o chamado ICMS-energia elétrica sobre a compra de 

eletricidade pelo consumidor final. 

Entretanto, quando a REN ANEEL nº 482/12 foi editada não qualificou 

explicitamente a compensação do excedente injetado na rede pública como uma operação de 

mútuo. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ entendeu que 

se tratava de circulação de mercadoria, já que o objeto da transação é energia elétrica. Assim, 

em 05 de maio de 2013, publicou o Convênio ICMS nº 6, segundo o qual o ICMS incidiria 

sobre toda a energia elétrica consumida, independentemente de parte dela servir de 

compensação pela eletricidade fornecida pelo próprio consumidor à distribuidora.  

Ocorre, no entanto, que tal entendimento quase inviabilizou a geração 

distribuída a partir da energia solar no segmento residencial. Explica-se.  

Uma questão aventada anteriormente foi o cálculo do Levelized Cost of Energy 

– LCOE
64

. Esse cálculo serve para verificar a viabilidade econômica da adoção de 

determinado sistema energético averiguando o custo da eletricidade gerada a partir do custo 

do equipamento e a quantidade esperada de geração ao longo da vida útil do sistema. Se for 

possível determinar que o sistema atingirá a paridade tarifária em um prazo razoável, ele será 

economicamente viável; do contrário, o investimento inicial será demasiadamente alto para 

que se compense a sua aquisição, mesmo no longo prazo – diga-se de passagem, incentivos 

como o sistema de bônus californiano ajudam a minimizar o custo inicial, o que torna a 

viabilidade econômica do sistema mais facilmente atingível. 

Se o ICMS incidir sobre o consumo bruto de energia elétrica, isto é, sem 

considerar que parte da eletricidade deveria ser abatida pelo excedente injetado pelo micro ou 

minigerador, a instalação de painéis fotovoltaicos em residências deixa de ser 

economicamente viável. Em contrapartida, se o ICMS incidisse apenas sobre o consumo 

líquido, isto é, após a compensação da eletricidade injetada na rede pública, o cenário seria 

exatamente o oposto (SILVA, 2015, p. 23-24). Como a ANEEL não tem atribuição para 

regulamentar questões tributárias, o Convênio ICMS nº 6 continuou em vigor. 

Dessa forma, em novembro de 2015, a ANEEL editou a Resolução Normativa 

nº 687 que, dentre outras coisas, estabeleceu, explicitamente, que a cessão do excedente de 

eletricidade por parte do autogerador consistia em um empréstimo gratuito. Assim sendo, a 
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compensação não poderia mais ser entendida como uma operação de venda e compra para se 

transformar em restituição do quanto emprestado. Ante tal alteração, não restou alternativa ao 

CONFAZ que não mudar a situação das coisas. A solução encontrada foi a edição de novo 

convênio: o Convênio ICMS nº 16, de abril de 2015, que: 

Autoriza a conceder isenção nas operações internas relativas à circulação de 

energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482, de 2012, da 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (CONFAZ, 2015 

[internet]). 

Em outras palavras, além de continuar a qualificar a injeção do excedente 

como uma operação de circulação de energia elétrica, deixou a decisão quanto a cobrar ou não 

o ICMS sobre o consumo bruto a cargo dos Estados, já que referido tributo é de competência 

estadual. 

Muito embora a maioria dos Estados da Federação tenha aderido ao Convênio 

ICMS nº 16, entende-se que tal interpretação é equivocada e inadequada, pois causa enorme 

insegurança jurídica ao micro ou minigerador, notadamente o microgerador do segmento 

residencial. Em hipótese alguma deveria o referido tributo incidir sobre a eletricidade 

destinada a compensar aquela injetada pelo micro ou minigerador na rede de eletricidade. O 

sistema de compensação não implica em uma atividade de circulação de mercadoria, típica do 

fato gerador do ICMS, muito embora a Lei Maior tenha equiparado a energia elétrica a 

mercadoria. 

Primeiramente, esclareça-se a diferença entre isenção e não incidência. 

A isenção é uma hipótese descrita em lei que impede a incidência de um 

determinado tributo. Trata-se de uma exceção, prevista em lei, à incidência de determinado 

tributo quando verificada a ocorrência do fato gerador no mundo fático (MACHADO, 2015, 

P. 335). 

Já a não incidência é o inverso da hipótese de incidência prevista na norma 

tributária. Isto é, se a norma deve prever a hipótese de incidência de um tributo, que se 

manifestará na concretização do fato gerador, qualquer outro fato que se assemelhe à hipótese 

de incidência, mas que, por algum motivo, torne a subsunção impossível – lembrando que 

subsunção implica na correlação de um fato à hipótese descrita em lei em todos os seus 
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aspectos –, por raciocínio lógico implicará em uma situação de não incidência do referido 

tributo. 

O fato gerador do ICMS é verificado no momento do consumo efetivo da 

eletricidade disponibilizada pela concessionária de energia elétrica. Assim sendo, a isenção 

seria cabível quanto à quantidade de eletricidade comprada pelo consumidor final, ou seja, 

aquela pela qual se paga um valor refletido na tarifa praticada pela distribuidora. Esta é a 

operação de circulação de mercadoria, fato imponível do referido tributo.  

Embora a Constituição tenha dado à eletricidade o status de mercadoria
65

, não 

havia, na época, regulamentação sobre a possibilidade de um cidadão gerar a eletricidade de 

que precisa para suprir suas próprias necessidades e ainda ter excedente que pudesse ser 

compartilhado com terceiros. Vale dizer, a situação ora discutida não foi vislumbrada pelo 

Constituinte, de modo que seu exame não pode se pautar na literalidade do texto 

constitucional. 

O que torna a eletricidade realmente uma mercadoria não é o simples fato de 

ser eletricidade, mas o fato de poder ser objeto de uma operação mercantil. Para tal, é preciso 

que a disponibilização de energia elétrica à rede pública seja operação realizada no contexto 

do direito empresarial. É preciso que o micro ou minigerador seja um empresário do setor 

elétrico e tenha por finalidade, ao injetar a eletricidade por ele produzida na rede pública, a 

obtenção de lucro. 

Quando uma unidade consumidora adquire painéis fotovoltaicos para geração 

de eletricidade a partir da energia solar, não o faz visando a comercialização da eletricidade. 

Seu objetivo é o autoconsumo. Se o excedente eventualmente gerado é disponibilizado para a 

concessionária de energia elétrica, por certo esse não é o objetivo final do micro ou 

minigerador. Ao invés de visar ao lucro, o micro ou minigerador (por definição) visa à 

economia. Dessa forma, não se pode considerar que a eletricidade gerada nesse contexto seja 

mercadoria, mas tão somente um bem de uso próprio.  

 Não seria razoável desperdiçar eventual excedente de eletricidade, nem exigir 

que fosse doado pura e simplesmente à distribuidora, uma vez que esta, a seu turno, irá 
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comercializar a eletricidade junto a outros consumidores. Por tais motivos, ao ceder o 

excedente de energia elétrica à distribuidora, o micro ou minigerador o faz a título de mútuo.  

O mútuo é o empréstimo de coisa fungível a terceiro, que envolve a 

transmissão do domínio sobre a coisa de modo que o terceiro possa dela dispor como bem 

entender, obrigando-se, no entanto, a restituir coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. 

É o que prevê o art. 586 do Código Civil. Em regra, é um contrato unilateral e gratuito, 

excetuando-se o empréstimo de dinheiro. 

A concessionária, enquanto mutuária, deve restituir a energia elétrica a ela 

disponibilizada no momento oportuno. A compensação de energia ativa nada mais é que a 

restituição da quantidade de eletricidade emprestada pelo micro ou minigerador.  

Ao fornecer energia elétrica a um micro ou minigerador que tenha injetado o 

seu excedente na rede pública, a concessionária encerra o contrato de mútuo. A operação 

mercantil, que implica na circulação da mercadoria energia elétrica, só estará caracterizada no 

que se refere à eletricidade consumida além do tanto que fora disponibilizado pelo micro ou 

minigerador.  

Em outras palavras, a compensação não é hipótese de incidência do ICMS, pois 

não se trata de circulação de mercadoria. O que há é a restituição de um bem fungível que foi 

produzido, inicialmente, como bem de uso próprio e não objeto de mercancia. 

Muito embora tenha havido a edição do Convênio ICMS nº 16, o qual 

autorizou os Estados a conferirem isenção do ICMS sobre a energia elétrica compensada no 

âmbito do sistema de net metering da REN ANEEL 482/12, e, diga-se, a maioria dos Estados 

já aderiram a tal convênio, entende-se que tal medida não é a mais adequada. Isenções podem 

ser revogadas a qualquer momento, ou concedidas por tempo pré-determinado. 

O Decreto Estadual n° 61.439, de 19 de agosto de 2015, expedido pelo 

Governado do Estado de São Paulo, por exemplo, determina que a isenção seja concedida 

enquanto vigorar o Convênio ICMS n° 16. Já o governo de Minas Gerais determinou, por 

meio da Lei Estadual n° 20.824, de 31 de julho de 2013, que a isenção será concedida pelo 

prazo de cinco anos.  

Interessante notar que, em Minas Gerais, a isenção veio antes do Convênio 

ICMS nº 16. Ressalta-se esse fato porque, conforme dados da ANEEL (2017, p. 5), o Estado é 
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detentor do maior número de micro e minigeradores do país. É verdade que Minas Gerais é, 

também, um dos melhores Estados quanto à quantidade de radiação solar incidente (SILVA, 

2015, p. 17). Entretanto, a ANEEL também verificou que o número de conexões à rede 

pública passou a aumentar mais significativamente a partir do período de abril de 2015, tendo 

aumento mais expressivo registrado no primeiro semestre de 2016. Não parece coincidência 

que a publicação no Diário Oficial do Convênio ICMS nº 16 ter sido em 27 de abril de 2015, 

tão pouco o fato de que 20 Estados já haviam aderido ao convênio ao final do primeiro 

semestre de 2016 (2017, p. 2). 

Em outros termos, é imprescindível que se firme o entendimento de que o 

ICMS não deve incidir sobre o montante de eletricidade adquirida pela unidade consumidora 

que é geradora de eletricidade fotovoltaica, a título de compensação da energia elétrica 

injetada na rede pública por essa mesma unidade consumidora. A consolidação desse 

entendimento irá conferir maior segurança jurídica aos micro e minigeradores e consolidar 

sistema de net metering. Isso porque os dados demonstram que a ausência de tributação sobre 

a compensação do excedente funcionou como verdadeira forma complementar de incentivo à 

adoção da energia solar fotovoltaica e da geração distribuída. 

 

3.3.Energia para todos: das comunidades isoladas às cidades  

 

A energia solar provê luz e calor todos os dias. O desenvolvimento de 

equipamentos semicondutores, como as células fotovoltaicas, permite a conversão direta da 

radiação solar em eletricidade, agregando a este recurso natural grande potencial econômico, 

social e ambiental. A exploração da energia solar para fins de geração de eletricidade propicia 

benefícios ambientais, sociais e econômicos, muito embora o custo dos painéis fotovoltaicos 

ainda seja alto. Ainda assim, o desenvolvimento de políticas públicas para o incentivo à 

exploração dessa fonte renovável pode se transformar em um verdadeiro instrumento de 

inclusão social. 

Como o setor elétrico afeta diretamente toda a população e movimenta 

elevados montantes de dinheiro, o planejador energético deve verificar se o 

papel social da eletricidade pode ser intensificado. (...) Este modelo [de 

geração centralizada] tende a transformar as áreas urbanas em centros de 
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atração populacional, promovendo o êxodo rural, uma vez que as áreas rurais 

mais distantes não são contempladas com energia elétrica, seja por não haver 

condições para que as linhas de transmissão as alcancem ou por não existir 

carga suficiente que justifique economicamente a instalação de subestações. 

Se a energia for obtida de forma descentralizada, todas as regiões passam a 

ter igual acesso à eletricidade, permitindo que diversas áreas rurais 

prosperem, aumentando a necessidade de mão-de-obra e, consequentemente, 

reduzindo os problemas sociais das cidades (SHAYANI; OLIVEIRA; 

CAMARGO, 2006, P. 4/5). 

A utilização de painéis fotovoltaicos em edificações ou pequenas comunidades, 

vale dizer, sob um modelo de geração distribuída, representa um novo modelo de organização 

da política e do setor elétrico.  

Entretanto esta mudança de paradigma, de que o sistema de abastecimento 

de eletricidade atualmente utilizado não é necessariamente a única maneira 

possível de fornecer energia, leva tempo para ser assimilada, o que gerou 

projetos diversos para o uso do recurso solar, seja de maneira centralizada ou 

distribuída. A incoerência de aproveitar uma fonte naturalmente dispersa, 

concentrando-a em uma determinada localidade, para depois distribuí-la 

através de linhas de transmissão, não é óbvia para os planejadores em geral, 

uma vez que desafia o modelo atual (Ibid., p. 7). 

Exemplo disso são os projetos de instalação de painéis fotovoltaicos flutuantes 

nos reservatórios das usinas hidrelétricas de Rosana, em São Paulo (SEM, 2016), Balbina, no 

Amazonas e Sobradinho, Bahia (MME, 2016). Embora representem uma inovação 

tecnológica, mantêm o modelo da geração centralizada que, na verdade, não contribui para 

eliminar por completo a exclusão elétrica no país, pois a energia gerada por esses sistemas 

fotovoltaicos ainda dependerá de linhas de transmissão para chegar aos pontos de consumo e 

a razão da exclusão elétrica é, justamente, a ausência de linhas de transmissão em 

determinadas comunidades. 

Algumas comunidades da Região Norte, Nordeste e Centro Oeste ainda estão 

desprovidas do fornecimento de energia elétrica. Indicadores de distribuição de energia 
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elétrica, obtidos junto ao sítio eletrônico da ANEEL, demonstram que as áreas rurais de certos 

Municípios ainda padecem da exclusão elétrica em vários Estados
66

.  

Dos 5.570 Municípios existentes no país, 382 estão programados para 

atingirem a meta da universalização no fornecimento de energia elétrica em 2017, caso não 

ocorra nenhum atraso na execução dos Planos de Universalização elaborados pelas 

concessionárias. Outros 336 Municípios só atingirão a universalização do serviço de 

distribuição de eletricidade em 2018, 2019 ou 2020. A pior situação é a da Eletrobrás 

Amazonas Energia que, dos 62 Municípios listados no sitio eletrônico da ANEEL, apenas 2 

possuem serviço universalizado de distribuição de eletricidade. Importante destacar que, os 

indicadores de distribuição apontados pela ANEEL demonstram que as áreas urbanas dos 

Municípios dispõem de total atendimento de eletricidade, de modo que a exclusão elétrica fica 

restrita às áreas rurais (ANEEL, 2017). 

O Estado do Maranhão ainda não conseguiu universalizar o serviço de 

fornecimento para todas as suas áreas rurais, o mesmo ocorrendo no Piauí. Consta que a 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA atingiu a universalização na 

Bahia somente em 2016, incluindo no que tange a Salvador. Já no Centro Oeste, destaca-se 

que nenhum Estado atingiu a universalização no fornecimento de energia elétrica e algumas 

áreas de Cuiabá, a capital de Mato Grosso, ainda estão desprovidas de eletricidade. Campo 

Grande, no Mato Grosso do Sul, só conseguiu a universalização em 2016. Já na Região Norte, 

Rondônia apresenta apenas quatro Municípios com serviço de distribuição de energia elétrica 

universalizado, sendo que a capital Porto Velho não é um deles. No Amapá, a universalização 

estava prevista para ocorrer em 2017, enquanto que, no Amazonas, apenas Manaus e Iranduba 

estão universalizadas.  

Embora o número de Municípios que não são atendidos pelas distribuidoras de 

eletricidade seja menos que 10% do total (desconsiderando-se aqueles que estão programados 

para atingirem a universalização do serviço em 2017), a exclusão elétrica é um problema 

ainda atual do Brasil.  

Ressalte-se que a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, “definiu que a 

universalização dos serviços de energia elétrica deve ser realizada sem ônus de qualquer 
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 Os dados fornecidos no sítio eletrônico da ANEEL têm por base os Planos de Universalização fornecidos pelas 
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atrasos nos cronogramas ou cumpridas antes do prazo predeterminado. 
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espécie ao solicitante” (ANEEL, 2016). Dessa forma, a eletrificação do sistema isolado é 

obrigação do Poder Público diretamente ou, indiretamente, por meio das concessionárias do 

setor elétrico. 

As justificativas para a ausência de acesso à energia elétrica em alguns lugares 

do país são de ordem técnica e financeira: ou tais comunidades estão localizadas em locais 

que dificultam a chegada de linhas de transmissão, ou estão distantes demais e o número de 

consumidores não justifica o investimento nas linhas de transmissão.  

Nesse sentido, o investimento em sistemas autônomos fotovoltaicos pode ser 

uma solução. Em primeiro lugar, não há as dificuldades técnicas das linhas de transmissão. 

Esses sistemas possuem vida útil de 20 a 30 anos e quase nenhum problema de manutenção. 

A única dificuldade seria no tocante aos momentos em que não houver radiação solar 

incidente. Nesse caso, é preciso que haja alguma forma de back up ou modelo de segurança 

para garantir o suprimento de energia elétrica.  

Um estudo realizado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2016, 

passim), avaliou o uso de sistemas híbridos de geração de eletricidade com painéis 

fotovoltaicos e geradores a diesel, com ou sem o uso de baterias. Observa-se que o gerador a 

diesel foi mantido nos dois cenários de estudo como uma reserva operativa. 

O estudo demonstrou que a adoção de sistemas fotovoltaicos, em contraste com 

propostas de utilizar somente geradores a óleo diesel, reduziria o consumo do diesel, cujo 

custo para essas comunidades é consideravelmente maior em virtude das dificuldades 

logísticas de transporte do combustível até essas localidades (Ibid., p.13 e 18). Dessa forma,  

[...] a adoção de sistemas híbridos, formados por sistemas fotovoltaicos e 

geradores a diesel (com a opção de armazenamento de energia por meio de 

baterias), tem potencial para proporcionar: 

- Benefício econômico no valor da energia, em R$/MWh, apesar do aumento 

do investimento inicial. Nos casos analisados, observou-se uma redução no 

custo nivelado da energia
67

 da ordem de 5% a 8%;  

- Menor vulnerabilidade em relação a eventuais aumentos do preço do 

diesel;  

- Economia no consumo de combustíveis fósseis (de até 26% nos casos 

analisados), proporcionando redução de emissões de gases de efeito estufa; e  
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- Geração de conhecimento em sistemas renováveis na região amazônica, 

propiciando desenvolvimento tecnológico, comercial e de mão de obra local 

(EPE, 2016, p. 29). 

Assim, embora ainda utilize um gerador a diesel, o cenário apresentado pelo 

estudo da EPE demonstra a importância do emprego da energia solar fotovoltaica na garantia 

de acesso à eletricidade de forma segura, moderna e a preços acessíveis às comunidades 

isoladas no Brasil. 

Além de ser uma opção econômica e ambientalmente mais adequada ao 

fornecimento de energia elétrica para as comunidades isoladas, a adoção da energia solar 

fotovoltaica propicia benefícios de ordem social, também. O desenvolvimento tecnológico e 

de mão de obra na região representa novas possibilidades de emprego. A redução à 

vulnerabilidade em relação às flutuações nos preços do óleo diesel, com a redução no seu 

consumo, implica em uma maior confiabilidade no fornecimento da eletricidade e um ganho 

na renda familiar daquela população. Serviços de energia elétrica mais confiáveis aumentam 

as possibilidades de proporcionar serviços de saúde e educação de melhor qualidade. 

Quanto aos consumidores atendidos pelo SIN, a geração distribuída a partir de 

energia solar fotovoltaica também produz benefícios. Além do benefício econômico para o 

micro e minigerador, reduz o impacto sobre o sistema nos momentos de pico de demanda. A 

geração próxima ao ponto de consumo reduz as perdas, aumentando a eficiência no 

fornecimento. Ademais, é uma opção ambientalmente adequada e responsável para o 

atingimento das metas de redução das emissões de carbono do país. 

Percebe-se, portanto, que a energia solar fotovoltaica pode contribuir para o 

fim da exclusão elétrica do país, auxiliar no atingimento das metas de redução das emissões 

de gases de efeito estufa, promover a preservação da floresta amazônica e de comunidades 

indígenas e ribeirinhas, propiciar o desenvolvimento econômico do país através da exploração 

de novas tecnologias e da geração de empregos no setor de serviços e vendas, proporcionar 

avanços sociais e uma maior conscientização acerca da importância na preservação do meio 

ambiente. Fora do sistema isolado, a energia solar fotovoltaica nos termos da REN ANEEL nº 

482/12, isto é, em geração distribuída pelo sistema net metering, também é capaz de trazer 

benefícios ambientais, sociais e econômicos.  
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Em relação ao net metering norte-americano, a dupla economia no consumo de 

eletricidade – no momento da geração e, posteriormente, no abatimento dos créditos – é 

verificada mês a mês, enquanto lá, o resultado obtido pela injeção do excedente aparece 

apenas no final do ano. Comparando-se com o sistema alemão, o modelo adotado aqui é ainda 

melhor. Uma vez que não há compra da eletricidade gerada por geração distribuída, não há 

necessidade de incorporar uma taxa extra na conta de luz para custear a tarifa prêmio.  

No entanto, não basta somente a regulamentação do sistema net metering. É 

preciso que sejam implementadas políticas públicas de apoio à aquisição dos painéis 

fotovoltaicos. Tais políticas visariam à instituição de uma ou diversas formas de incentivo à 

aquisição desses equipamentos. O incentivo poderia ser por meio de bônus financiados pelos 

próprios consumidores de eletricidade a partir da inclusão de uma taxa sobre o consumo, 

como ocorre na Califórnia. Considerando a carga tributária brasileira, isenções fiscais também 

representam uma forma de incentivo importante. 

Muitas iniciativas por parte do Poder Público e da sociedade civil já foram 

postas em marcha, comprovando que a instituição do net metering, por meio a REN ANEEL 

482/12 trouxe novos ventos para o Brasil no seu caminho para um modelo de geração de 

eletricidade inclusivo e sustentável. 
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4. Avanços das políticas públicas brasileiras em prol da energia solar inclusiva 

 

No presente, é defendida a instituição de um modelo de geração distribuída de 

eletricidade, com base em energia solar fotovoltaica, a partir da implementação de políticas 

públicas adequadas visando à aquisição de painéis fotovoltaicos, bem como a manutenção do 

sistema net metering inaugurado, no país, pela REN ANEEL 482/12.  

Também é defendido que o ICMS não incida sobre o montante da energia 

elétrica consumida a título de compensação sobre a eletricidade anteriormente injetada na 

rede pública pelo consumidor que se caracteriza como micro ou minigerador, devendo ser 

reconhecido que a compensação não configura hipótese de incidência do referido tributo o 

que dará maior segurança jurídica ao sistema net metering adotado no Brasil. 

A energia solar fotovoltaica, com base na geração distribuída, representa um 

modelo de geração de eletricidade mais benéfico para o país, capaz de proporcionar avanços 

na área social, econômica e ambiental. Tais avanços alinharão o Brasil com a concretização 

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e promoverão a inclusão social e a 

consolidação da cidadania por ter a aptidão de acabar definitivamente com a exclusão elétrica 

no país, bem como proporcionar um acesso à eletricidade nas cidades de forma segura, 

moderna e a preços módicos, uma vez que representa uma economia indiscutível para o micro 

e minigerador brasileiro em razão da alta incidência de radiação solar anual média do país. 

Para atingir tal objetivo, porém, é preciso, também, investir em pesquisa e 

desenvolvimento para que o país possa produzir os próprios painéis fotovoltaicos, desde a 

purificação do silício até a montagem final desses equipamentos. O país, embora detenha 

enormes quantidades de matéria-prima, não domina a tecnologia da purificação do silício e, 

consequentemente, da produção de células fotovoltaicas.  

Também não se pode deixar de mencionar o estabelecimento de políticas 

especiais voltadas às comunidades isoladas. Normalmente de baixa-renda, essa população 

carece, mais do que qualquer outra, de auxílio na aquisição dos equipamentos necessários à 

geração de eletricidade.  

Por fim, a instituição de uma política pública de incentivos que visem a 

facilitar, para qualquer consumidor, a aquisição de painéis fotovoltaicos se mostra importante. 
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Em primeiro lugar, os custos dos citados equipamentos não os tornam facilmente acessíveis 

no país. Em segundo lugar, a experiência californiana demonstrou a importância de tal 

política pública na consolidação da transição para um modelo de geração distribuída fundada 

na energia solar fotovoltaica, tanto para a classe média como (e principalmente) para as 

classes mais baixas. 

Uma análise das políticas públicas existentes no Brasil relacionadas ao fomento 

da energia solar revelou que, embora existam incentivos, ainda há um longo caminho a ser 

percorrido, notadamente no que tange à expansão da micro e minigeração distribuída 

conforme estabelece a REN ANEEL nº 482/12. 

 

4.1.Da Política de Mudança do Clima ao desenvolvimento dos programas federais 

 

Em 30 de dezembro de 2009 entrou em vigor a Lei nº 12.187, que instituiu a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC. A PNMC elenca como princípios a 

precaução, prevenção, participação cidadã, desenvolvimento sustentável e responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas no âmbito internacional (art. 3º, caput), determinando, dentre 

outros, que todos tenham o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para 

a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático 

(art. 3º, inciso I).   

 O art. 4º elenca oito objetivos, dos quais se destacam: a compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático (inciso I); a redução 

das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes (inciso 

II). O parágrafo único, do art. 4º estabelece que os objetivos da PNMC devam estar em 

consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar o crescimento econômico, a 

erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. 

De suas diretrizes, dá-se especial atenção ao apoio e o fomento às atividades 

que efetivamente reduzam as emissões (art. 5º, inciso IX, 1ª parte), instrumentalizado por 

medidas fiscais e tributárias, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e 

incentivos (art. 7º, inciso VI); linhas de crédito e financiamento específicas de agentes 

financeiros públicos e privados (art. 7º, inciso VII); e mecanismos financeiros e econômicos 
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referentes à mitigação da mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima 

que existam tanto no âmbito nacional quanto internacional (art. 7º, incisos X e XI). Essas 

diretrizes se aplicam diretamente ao incentivo à exploração da energia solar fotovoltaica. 

Ora, se a geração de eletricidade a partir da energia solar fotovoltaica – uma 

fonte renovável e limpa – atua na mitigação das emissões de gases de efeitos estufa
68

 e, 

explorada sob o modelo da geração distribuída aliada ao sistema net metering, tem o condão 

de trazer benefícios socioeconômicos aos moradores de cidades tanto do SIN como dos 

sistemas isolados, a sua inclusão na matriz elétrica nacional se alinha com os princípios da 

Política Nacional sobre Mudança do Clima e do desenvolvimento sustentável, princípio e 

objetivo da PNMC. 

Existem diversos incentivos no âmbito da legislação federal que podem ser 

aplicados ao desenvolvimento da energia solar fotovoltaica. Alguns estão ligados à pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologia. Outros dizem respeito à exclusão elétrica, enquanto que 

alguns estão ligados à geração distribuída a partir da energia solar fotovoltaica no âmbito do 

Sistema Interligado Nacional - SIN.  

No que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento, as políticas de incentivo 

podem contribuir para o desenvolvimento da indústria fotovoltaica no país, 

consequentemente, reduzindo o preço dos equipamentos, além de trazer inovação e gerar 

empregos. Alguns dos incentivos descritos a seguir não estão destinados, especificamente, à 

área P&D, embora esse setor também possa deles se beneficiar. 

A Lei º 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida por “Lei do Bem”, 

prevê vários incentivos fiscais para empresas de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

tecnológica. Alguns incentivos são redução no Imposto de renda e dedução de 50% no 

Imposto sobre produtos industrializados – IPI relacionado à compra de máquinas e 

equipamentos destinados à pesquisa e desenvolvimento.  

A Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, instituiu o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS, que estabelece uma 
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 Se considerado que a energia solar se apresenta como uma alternativa mais adequada frente aos projetos de 

novas hidrelétricas na Bacia Hidrográfica do Rio Amazona, é razoável considerar que o papel dessa fonte na 

redução da emissão de gases de efeito estufa no Brasil se dá não só pela geração de eletricidade sem o uso de 

combustíveis fósseis (complementariedade da matriz elétrica por um fonte renovável e não pelo acionamento de 

termelétricas), mas também por evitar o desmatamento e subsequente alagamento de vastas áreas da floresta 

amazônica, conforme exposto no item 1.1. 
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série de incentivos fiscais
69

 voltados à implantação industrial e produção de equipamentos 

fotovoltaicos, mediante investimentos mínimos em P&D (MDIC). 

O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima também beneficiou atividades que 

buscam disseminar tecnologia para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, como é 

a tecnologia fotovoltaica (art. 5º, § 4º, incisos IV e VI, da Lei nº 12.114/09).  

O Inova Energia é um desdobramento do Inova Empresa, um programa de 

inovação do governo federal desenvolvido pela Finep, empresa pública vinculada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por meio do Inova Energia, procurou-se 

fomentar ações e projetos de desenvolvimento das cadeias produtivas de energia solar 

fotovoltaica (FINEP). 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES oferece 

uma linha de crédito no valor mínimo de R$ 5 milhões denominada BNDES Eficiência 

Energética. Esse valor pode ser investido em um conjunto de projetos, podendo ser 

aproveitada por indústrias com várias unidades ou hotéis para a instalação de sistemas de 

geração distribuída (ATLA CONSULTORIA, 2016). Além disso, possui uma série de outros 

instrumentos de apoio à inovação. 

Por fim, no campo da P&D, destaca-se a inauguração, em 2014, do Laboratório 

Richard Louis Anderson, da Unicamp, para desenvolvimento de tecnologia fotovoltaica 

(SILVA, 2015, p. 14) e o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia 

Elétrica – ProGD, para ampliar a geração de energia pelos próprios consumidores, com base 

nas fontes renováveis de energia.  

Observe-se, no entanto, que a Portaria que criou o ProGD (Portaria nº 538/15), 

no seu art. 2º, esclarece que o programa compreende a eletricidade referente à micro e 

minigeração regulamentada na REN ANEEL nº 482/12 (inciso II) e aquela proveniente de 

geração distribuída que é comprada por concessionárias de serviço público a fim de garantir o 

fornecimento nos termos da legislação que regula a comercialização de energia elétrica no 

Sistema Interligado Nacional, a Lei nº 10.848/04 (inciso I). A Portaria trata, na verdade, da 

geração distribuída que foi definida na lei nº 10.848/04 e não aquela objeto deste estudo, ou 

seja, a geração distribuída para fins de autoconsumo. Ademais, informações do Ministério de 

Minas e Energia (2015) indicam que o ProGD tem sido responsável pelos projetos de painéis 
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 Imposto de Importação, IPI, PIS-COFINS, IRPJ e CIDE. 
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fotovoltaicos flutuantes nas usinas de Rosana/SP, Balbina/AM e Sobradinho/BA, isto é, 

projetos de maior capacidade de geração.  

Poder-se-ia citar o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica – Proinfa. Entretanto, referido programa não contempla a energia solar (art. 3º, Lei nº 

10.438/02). 

No âmbito das comunidades inseridas nos sistemas isolados, o uso de painéis 

fotovoltaicos teve sua história iniciada ainda na década de 1990 por meio da edição do 

Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios - PRODEEM. 

O PRODEEM foi instituído pelo Decreto Presidencial sem número, de 27 de 

Dezembro de 1994, e foi executado pelo Ministério de Minas e Energia. De acordo com os 

quatro incisos do art. 1º do referido Decreto Presidencial, o PRODEEM era uma política 

pública pioneira, pois tinha por objetivos levar a energia elétrica às comunidades isoladas por 

meio da instalação de microssistemas de geração (inciso I); promover o aproveitamento 

descentralizado de fontes energéticas no suprimento de energéticos aos pequenos produtores, 

aos núcleos de colonização e às populações isoladas (inciso II); utilizar fontes renováveis de 

forma descentralizada para complementar a oferta energética (inciso III); e promover a 

capacitação de recursos humanos, bem como o desenvolvimento da indústria nacional que for 

necessária (inciso IV). Estavam previstos, ainda, convênios e acordos de cooperação com 

instituições públicas e privadas (art. 3º). 

Pelo inciso III do art. 1º, constata-se que o PRODEEM poderia ter sido o 

instrumento legal que teria dado início à descentralização da geração de energia elétrica no 

país, instituindo um mecanismo de incentivo à micro e minigeração distribuída, além de 

enfrentar a questão da exclusão elétrica. Para tanto, bastava que o Ministério de Minas e 

Energia, responsável pela coordenação e promoção do programa (art. 5º, inciso I) 

estabelecesse normas para conceder os equipamentos às famílias de baixa renda, enquanto 

instituísse mecanismos de incentivo para as demais parcelas da população. Além de regular 

como se daria a interconexão daqueles que se inserem no SIN. 

Entretanto, o PRODEEM não cumpriu seus objetivos integralmente, conforme 

apontou uma auditoria realizada pelo Tribunal de Constas da União – TCU (2003). Segundo 

apurou o Tribunal a centralização em Brasília contribuiu para que não fossem consideradas as 

características e necessidades das comunidades beneficiadas (Ibid., p.12). A opção por utilizar 
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quase que apenas painéis fotovoltaicos não contribuiu para que se desenvolvessem outras 

fontes renováveis e a importação dos equipamentos não auxiliou no desenvolvimento da 

indústria nacional (Ibid., p. 33/34). 

Entende-se que a análise do TCU foi equivocada ao determinar que o programa 

do governo devesse se limitar às comunidades dos sistemas isolados (Ibid., p. 30). O tribunal 

chegou a essa conclusão ao verificar que aquelas residências que foram beneficiadas com 

equipamentos fotovoltaicos em áreas rurais próximas a áreas eletrificadas não deram o devido 

cuidado ao equipamento (loc. cit.). Deve ser considerado que, em alguns lugares, os 

equipamentos instalados não foram dimensionados de acordo com a demanda dos 

consumidores, vale dizer, não geravam eletricidade suficiente para atender às suas 

necessidades de consumo diário de energia elétrica (Ibid., p. 31). Dessa forma, a falta de 

valorização dada aos equipamentos não resultou da presença de residências que recebiam 

energia elétrica da rede pública nas vizinhanças dos beneficiados, mas da inadequação dos 

equipamentos fornecidos. 

A geração distribuída a partir da energia solar fotovoltaica não deve ficar 

adstrita apenas às comunidades isoladas. As vantagens já discutidas anteriormente confirmam 

a importância do desenvolvimento de um modelo amplo de geração distribuída, que abranja, 

também, os consumidores localizados no SIN. Uma política de incentivo à aquisição dos 

equipamentos vale para qualquer cidadão interessado em adquiri-los. O que é preciso é uma 

política adequada, isto é, com critérios específicos para cada parcela da população à qual 

atenderá. 

Em 2003, o PRODEEM foi incorporado pelo Programa Luz para Todos, que 

foi instituído por meio do Decreto nº 4.873. Sua meta era levar eletricidade a mais de 10 mil 

pessoas do meio rural até 2008 (MME). O Luz para Todos atendeu, igualmente, comunidades 

dos sistemas isolados. A meta inicial foi alcançada em maio de 2009 e, embora não se foque 

apenas em energia solar fotovoltaica, é uma política pública que merece destaque (SILVA, 

2015, p. 08). O Luz para Todos foi prorrogado até 2018 por meio do Decreto nº 8.387/14 

(MME)
70

. 

Os recursos para o custeio do Luz para Todos, segundo o disposto no Decreto 

nº 4873/03 e suas posteriores prorrogações, provêm da Conta de Desenvolvimento Energético 
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 O Programa Luz para Todos sofreu várias alterações ao longo dos anos, sendo elas veiculadas pelos Decretos 

nºs 6.442/08, 7.324/10, 7.520/11, 7.656/11, 8.387/14, 8.493/15 e 9.022/17. 
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– CDE, criada pela Lei nº 10.438/02, mas que só contemplou a energia solar a partir de 2013, 

com a alteração do seu art. 13, inciso VI, feita pela Lei nº 12.783.  

Outra observação interessante é que o art. 13, § 1º, da Lei nº 10.438/02, 

esclarece que parte dos recursos da CDE é provenientes de encargos incluídos na Tarifa de 

Uso dos Sistemas de Transmissão e de Distribuição (TUST e TUSD), ou seja, pagos pelos 

consumidores finais de eletricidade; de pagamentos anuais realizados a título de uso de bem 

público e das multas aplicadas pela ANEEL a concessionárias; e, por fim, de créditos da 

União. Vale dizer, é possível afirmar que há uma espécie de solidariedade no custeio do 

Programa Luz para Todos, ainda que parcial, uma vez que a CDE se destina não somente a ele 

e não é apenas da CDE que o Luz para Todos retira seus recursos. 

Ressalte-se que o art. 2º, § 2º, inciso II, do decreto que institui o Programa Luz 

para Todos consta determinação de que também sejam atendidos pelo programa escolas e 

postos de saúde. Trata-se de uma excelente oportunidade para que os Municípios, entes da 

Federação cuja arrecadação é sabidamente a menor, possam se valer dessa política pública 

federal para instalar painéis fotovoltaicos em postos de saúde e escolas sob sua administração. 

No mesmo sentido, mas não limitada às comunidades do meio rural, é a Lei nº 

13.203/15, que autorizou o BNDES a apoiar com recursos a taxas diferenciadas projetos de 

geração distribuída por fontes renováveis em escolas e hospitais públicos. Poderia ser inserida 

a condição no sentido de que a economia feita na conta de eletricidade fosse obrigatoriamente 

revertida em prol dos próprios hospitais e escolas e para o pagamento do recurso 

disponibilizado pelo BNDES. 

No âmbito do Programa Água Doce
71

, do governo federal, os moradores do 

Assentamento Maria da Paz, no Município de João Câmara, Rio Grande do Norte, foram 

beneficiados com um sistema de dessalinização da água, cujo funcionamento é à base de 

energia solar fotovoltaica. Com esse dessalinizador, mais de 200 pessoas no Assentamento 

Maria da Paz foram beneficiadas com o oferecimento de água doce para o consumo (MMA). 

Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, o bombeamento da 

água do rio e seu tratamento para o consumo também é feito graças à energia solar 
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 O Programa Água Doce é uma ação do governo federal que teve início em 2004 cujo objetivo é assegurar o 

acesso a água de boa qualidade por meio de sistemas de dessalinização em cidades do semiárido do país, com o 

compromisso de garantir o uso sustentável dos recursos hídricos. 100 mil pessoas já foram beneficiadas em 154 

localidades no Nordeste (MMA). 
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fotovoltaica. Com a água do rio sendo trazida pela bomba até a comunidade, mulheres e 

crianças não precisam mais despender grande esforço físico para buscar a água na beira do rio 

e as crianças não perdem horas em que poderiam estar estudando ajudando nesse trabalho 

árduo. A água é tratada para o consumo, reduzindo o número de doenças. Além disso, a água 

nas casas tornou possível às pessoas tomarem banho em um ambiente adequado e privado e 

não mais no próprio rio, diminuindo, também, o risco de afogamento das crianças 

(INSTITUTO MAMIRAUÁ). O aumento na qualidade de vida e na saúde dessas pessoas é 

indiscutível. 

Existem outros exemplos de geração fotovoltaica de energia elétrica, 

principalmente para o suprimento de eletricidade em comunidades rurais e 

(ou) isoladas do Norte e Nordeste do Brasil. Esses projetos, de cunho 

essencialmente social, dividem-se basicamente em três categorias: i) 

bombeamento de água, para abastecimento doméstico, irrigação e 

piscicultura; ii) iluminação pública; e iii) sistemas energéticos coletivos – 

eletrificação de escolas, postos de saúde e telefônicos e centros 

comunitários (ANEEL, 2002, p. 12). 

Apoiando a geração distribuída fora dos sistemas isolados, além da Resolução 

Normativa nº 482/12, da ANEEL, a Caixa Econômica Federal disponibilizou dois 

mecanismos. O primeiro é o Fundo Socioambiental Caixa, que oferece recursos não 

reembolsáveis ou reembolsáveis, ainda que parcialmente, para projetos de caráter social e 

ambiental que atendam, prioritariamente, a populações de baixa renda em situação de 

vulnerabilidade socioambiental (CAIXA, 2017, p. 4). Um dos projetos financiados pelo 

Fundo consistiu na instalação de 9.144 placas fotovoltaicas nos telhados de dois conjuntos 

habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Juazeiro, Bahia: nos 

residenciais Praia do Rodeadouro e Morada do Salitre. O projeto tem o potencial de gerar 2.1 

MW de eletricidade, o que seria suficiente para abastecer mais de 3 mil domicílios por ano 

(CAIXA, 2016). A iniciativa foi regulamentada pela ANEEL para que a energia gerada fosse 

comercializada no Ambiente de Contratação Livre - ACL
72

 a fim de gerar renda extra para os 

moradores dos condomínios. A renda até então gerada proporcionou melhorias no próprio 
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 Ambiente de Contratação Livre - ACL o segmento do mercado no qual se realizam as operações de compra e 

venda de energia elétrica, objeto de contratos bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos 

de comercialização específicos. Para comprar eletricidade no ACL, é preciso ser um consumidor parcialmente 

livre (com carga igual ou maior a 10.000 kW, com tensão igual ou superior a 69 kV) ou consumidor livre (com 

carga igual ou superior a 3.000 kW, atendidos em qualquer tensão), nos termos do Decreto 5.163/04 cc. art. 15 e 

art. 16, da Lei 9.074/95. 
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condomínio, como a instalação de uma sala de informática, serviços de atendimento médico, 

odontológico e psicológico, além de ter gerado uma renda mensal para cada família suficiente 

para pagar a mensalidade do Programa Minha Casa Minha Vida (Ibid.). 

O segundo mecanismo de incentivo é uma linha de crédito para auxiliar a 

construção e a reforma de edificações: o construcard. Aprovada a linha e crédito, o 

beneficiado recebe um cartão que pode ser utilizado para compra de material de construção 

em lojas credenciadas pela Caixa. Os itens incluídos na lista de materiais vão desde tijolos até 

móveis, piscinas e, desde 2014, painéis fotovoltaicos. A “pessoa física pode adquirir os 

equipamentos de microgeração e quitar o financiamento em até 240 meses” (SILVA, 2015, p. 

14).  

A Lei nº 13.169/15 também beneficiou os interessados em explorar a energia 

solar fotovoltaica para consumo próprio. Seu art. 8º reduziu a zero as alíquotas da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS incidentes sobre a compensação do excedente de eletricidade gerada, que tratou a 

REN ANEEL 482/12. 

 

4.2.O papel dos Estados Federados no desenvolvimento de incentivos à energia solar 

inclusiva 

 

Embora o governo federal tenha executado diversas políticas públicas visando 

incentivar a energia solar fotovoltaica, acredita-se que uma ação regional ou, ao menos, uma 

ação integrada entre os diversos entes federados seja essencial para a concretização do modelo 

de geração distribuída. É mais efetiva a coordenação entre Estados e União estabelecendo as 

normas para implementar o sistema net metering e, concomitantemente, assegurar a não 

tributação pelo reconhecimento da hipótese de não incidência do ICMS sobre a compensação 

do excedente de eletricidade gerada, conforme defendido no item 3.2. Em um país com alta 

carga tributária, a não cobrança do tributo funciona como mecanismo de incentivo. Vale 

ressaltar que ainda não são todos os Estados que aderiram ao convênio
73

. 

                                                           
73

 Estão fora do convênio Amazonas, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. 
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Ademais, a execução das políticas públicas se dá de forma mais adequada no 

âmbito regional por atender mais facilmente às demandas das populações beneficiadas. A 

auditoria do PRODEEM demonstrou isso.  

Nesse sentido, verificou-se que dez Estados e o Distrito Federal (Decreto nº 

37.717/16) promulgaram políticas estaduais de incentivo ao uso de energia solar: Goiás 

(Decreto nº 8.892/17); Mato Grosso do Sul (Lei nº 4.967/16); Minas Gerais (Lei nº 

20.849/13); Pernambuco (Decreto nº 41.786/15); Piauí (Lei nº 5.936/09); Rio de Janeiro (Lei 

nº 7.122/15); Rio Grande do Sul (Lei nº 14.898/16); Roraima (Lei nº 1.109/16); e Tocantins 

(Lei nº 3.179/17). Note-se que o Piauí foi o primeiro Estado a promulgar uma política de 

incentivo à energia solar, anterior à resolução da ANEEL. Já no decreto de Pernambuco, o 

incentivo à micro e minigeração está restrito a pessoas jurídicas (art. 1º, inciso I). 

A Paraíba possui um caso interessante. Em junho de 2016, no mesmo dia 

foram promulgadas as leis nºs 10.718 e 10.720. A primeira trata da obrigatoriedade da 

instalação de painéis fotovoltaicos em prédios novos, comerciais ou residenciais. Já a segunda 

veicula a Política Estadual de Incentivo à Geração e Aproveitamento da Energia Solar e 

Eólica, sendo mais geral que a Lei nº 10.718. Não parece adequado o estabelecimento uma 

política pública obrigando a implantação de painéis fotovoltaicos. Primeiramente, o custo de 

tais equipamentos torna o cumprimento da lei por parcela da população impossível, a não ser 

que a execução da Lei nº 10.720 crie incentivos que, efetivamente, facilitem a aquisição de 

painéis solares. O impacto do atendimento da lei sobre o preço de novas edificações 

certamente será sentido pelo mercado da construção civil e imobiliário. Ademais, deve haver 

uma fiscalização ativa para assegurar o seu cumprimento, sob pena de ter sido promulgada 

uma lei sem efetividade.  

Já no Amapá, embora não haja uma política estadual geral de inventivo à 

energia solar, a Lei nº 1.997/16 trata da obrigatoriedade de serem adotadas práticas de 

construção sustentável, com a instalação de painéis fotovoltaicos para serem interligados à 

rede pública, nos termos da REN ANEEL º 482/12 (art. 3º, inciso XI). A respeito dessa lei, 

aplicam-se as mesmas críticas feitas acima. 

Mato Grosso tinha um projeto de lei (nº 344/14), mas foi arquivado em 2015. 

Santa Catarina também arquivou um projeto de lei em 2015, o PL nº 174/13, mas a 

concessionária de distribuição do Estado possui um projeto próprio de incentivo, que será 

abordado no item 4.4. O Projeto de Lei nº 20.798/14, da Bahia, foi arquivado também em 



109 
 

2015. No Estado do Amazonas, está em fase de tramitação o Projeto de Lei nº 62/17. No 

Espirito Santo, o Projeto de Lei nº 264/15 versava sobre a Política de Incentivo à Geração de 

Energia Limpa, que procurava incentivar a micro e minigeração, nos termos da REN ANEEL 

nº 482/12, mas foi arquivado. O interessante desse projeto de lei era a autorização ao Poder 

Público subvencionar a aquisição de equipamentos que estimulem a geração e a distribuição 

de energia limpa em unidades consumidoras. O governo do Estado tinha editado o Decreto nº 

3453-R de 05/12/2013, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo às Energias 

Renováveis - eólica, solar e da biomassa e outras fontes renováveis. Entretanto, o verdadeiro 

objeto do decreto estadual é o “biometano”, ou seja, o gás proveniente da biomassa de acordo 

com a regulamentação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – 

ANP, não tratando o decreto, especificamente, das demais fontes. 

Não foram encontrados registros, junto aos sítios eletrônicos dos Poderes 

Executivo e Legislativo, de projeto de lei, lei ou decreto dos seguintes Estados: Acre, 

Alagoas, Pará, Rondônia, São Paulo e Sergipe. Todos esses Estados concedem isenção de 

ICMS sobre a energia compensada nos termos da REN ANEEL nº 482/12. 

O Maranhão tem uma lei que trata de aquecedores solares de água, a Lei nº 

10.310/15, que estabelece um programa estadual de uso racional e conservação de energia, 

mas que, no art. 5º, inciso IV, incentiva o aproveitamento da energia solar apenas para o 

aquecimento de água. 

 

4.3.A atuação dos Municípios na exploração da energia solar 

 

Buscando verificar se há uma ação estruturada entre os entes da Federação para 

o incentivo da exploração da energia solar fotovoltaica, sob o modelo da geração distribuída, 

averiguou-se se existem políticas públicas federais e estaduais que instituíssem mecanismos 

de auxílio à aquisição de painéis fotovoltaicos ou de incentivo à indústria fotovoltaica no país. 

Na esfera municipal, SILVA; DUTRA e GUIMARÃES, em um estudo aceito 

para publicação, fizeram um levantamento dos diplomas normativos envolvendo a energia 

solar que foram promulgados pelos governos municipais das capitais dos Estados, bem como 
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pelo governo distrital. O trabalho se intitula Solar Energy in Brazil and the Dawn of “Solar 

Cities” (Energia solar no Brasil e o amanhecer de “cidades solares”). 

Analisando o material coletado pelos autores, observa-se que 11 capitais e o 

Distrito Federal possuem, ao menos, uma lei em vigor que trata do uso da energia solar. Nem 

todas versam sobre geração distribuída de eletricidade para o autoconsumo, a saber: 

1. Alagoas/Maceió: a Lei nº 6.199/03, que determina a instalação de semáforos à base de energia 

solar; 

2. Distrito Federal/Brasília: a Lei nº 4.770/12, que determina a preferência a projetos que 

contemplem o uso de energia solar para aquecimento de água e outros fins aplicáveis nas 

licitações para a execução de obras; 

3. Espírito Santo/Vitória: (i) Lei nº 7.532/08, que institui o programa de incentivo fiscal para o 

uso de energia solar em prédios urbanos; (ii) Lei nº 7.668/09, que autoriza o Executivo 

Municipal a instalar sistemas de energia solar em todos os prédios públicos, especialmente em 

escolas e creches; e(iii) Lei nº 8.947/16, que institui a Política de Sustentabilidade e Eficiência 

Energética; 

4. Goiás/Goiânia: (i) Lei nº 217/11, que altera a Lei Complementar nº 177/08 (Código de Obras) 

regulamenta a instalação de aquecedores solares de água em Goiânia; (ii) Lei Complementar º 

235/12, que cria o Programa IPTU Verde no Município de Goiânia; e (iii) Lei nº 9.645/15, que 

institui o Programa de Licitação Sustentável, o que inclui a instalação de sistemas de 

aquecimento solar de água na execução de obras; 

5. Mato Grosso/Cuiabá: Lei nº 5.199/09, que autoriza a concessão de incentivos fiscais para a 

instalação de aquecedores solares de água em edificações novas; 

6. Mato Grosso do Sul/Campo Grande: (i) Lei Complementar nº 153/10, que autoriza a criação 

do “Imposto Verde”; (ii) Lei nº 5.001/11, que regulamenta a instalação de aquecedores solares 

de água em prédios públicos e residenciais; e (iii) Lei Complementar nº 467/15, que alterou o 

art. 37 da Lei Complementar nº 184/11 para permitir a conversão de multas ambientais na 

doação de mudas ou instalação de sistemas de microgeração distribuída ou aquecedores 

solares de água em prédios públicos; 

7. Minas Gerais/Belo Horizonte: (i) Lei nº 9.415/07, que instituiu a Política Municipal de 

Incentivo ao Uso de Energias Renováveis; (ii) Decreto nº 66/09, que institui o Programa de 

Certificação de Sustentabilidade Ambiental e estabelece medidas para combate as mudanças 

climáticas e mitigar as emissões dos gases de efeito estufa no Município de Belo Horizonte; 

(iii) Lei nº 10.175/11, que cria a Política Municipal de Combate aos Efeitos das Mudanças 

Climáticas e estabelece incentivos ao uso de fontes renováveis; (iv) Lei nº 10.282/11, que 

autoriza a instalação de aquecedores solares de água em prédios públicos; e (v)  Lei nº 
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10.958/16, que dispõe sobre a instalação de sistema de energia solar para iluminação nos 

prédios públicos. 

8. Paraíba/João Pessoa: Lei nº 11.646/09, que regulamenta a instalação de aquecedores solares 

de água em prédios públicos de João Pessoa; 

9. Piauí/Teresina: (i) Lei nº 3.935/09, que institui a Política Municipal de Exploração da Energia 

Solar; e (ii) Lei nº 4.938/16, que estabelece normas para a adoção de práticas sustentáveis de 

construção em Teresina, incluindo a adoção de energia solar em prédios e o uso de sistemas de 

ar-condicionado ecológicos ou eficientes; 

10. Rio de Janeiro/RJ: (i) Lei nº 5.248/11, que cria a Política Municipal sobre Mudanças 

Climáticas e Desenvolvimento Sustentável; (ii) Decreto nº 35.745/12, que cria o certificado 

Qualiverde e estabelece as normas para a sua emissão com base na eficiência energética e uso 

de energia solar; (iii) Lei nº 5.778/14, que determina a instalação de semáforos que funcionam 

à base de energia solar; e (iv) Lei nº 5.972/15, que dispõe sobre a obrigatoriedade  da 

instalação de novos pontos de iluminação pública à base de energia solar; 

11. Rio Grande do Norte/Natal: Lei nº 6045/10, que regulamenta a instalação de aquecedores 

solares de água nas edificações de Natal; 

12. Rio Grande do sul/Porto Alegre: (i) Lei nº 560/07, que institui o Programa de Incentivo ao 

Uso de Energia Solar nas Edificações, com o objetivo de promover as medidas necessárias 

para o uso e desenvolvimento tecnológico de sistemas de aquecimento solar de água; (ii) Lei 

Complementar nº 646/10, que altera o Plano Diretor de Porto Alegre para Plano de 

Desenvolvimento Urbanístico e Ambiental para incluir regras sobre a instalação de sistemas 

de energia solar em edificações; (iii) Lei Complementar nº 730/14, que altera a Lei 

Complementar nº 560/07 para incluir a geração fotovoltaica entre os objetivos do programa 

quer promove o uso de energia solar em edificações; e (iv) Lei nº 11.993/15, que institui o 

Programa de Licitação Sustentável, para pr0omover o uso de energia solar em obras públicas; 

13. São Paulo/SP: (i) Lei nº 14.459/07, dispõe sobre a instalação de aquecedores solares de água 

nas novas edificações no Município de São Paulo; (ii) Decreto n° 49.148/08, que dispõe sobre 

a instalação de aquecedores solares de água nas novas edificações e dá outras providências; e 

(ii) Lei nº 16.450/16, que altera a Lei nº 14.485/07 para incluir o Dia Municipal da Energia 

Solar no Calendário de Feriados Oficiais da Cidade de São Paulo; 

14. Tocantins/Palmas: Lei nº 1.182/03, que institui a Política Municipal sobre Mudanças 

Climáticas para promover o uso de energias renováveis (loc. cit.). 

Verifica-se que muitos Municípios limitaram o incentivo à energia solar aos 

sistemas de aquecimento de água para chuveiros elétricos. É certo que o uso de aquecedores 

solares de água representa uma economia considerável para o beneficiário: a economia média 

anual é de 37.55%, o que representou, no ano do estudo elaborado por NASPOLINI et al. 
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(2010), o equivalente ao “consumo total de energia elétrica subsidiada de aproximadamente 

2,47 meses (aproximadamente 2 meses e 14 dias)” (Ibid., p. 105). Todavia, o uso desses 

equipamentos não impede o fomento da energia solar fotovoltaica para fins de autoconsumo. 

As vantagens da energia solar fotovoltaica para fins de geração de eletricidade  

[...] são transversais, pois o uso da energia solar permite: redução do uso de 

combustíveis fósseis, redução de emissões de gases de efeito estufa, geração 

de empregos qualificados, desenvolvimento tecnológico e criação de valor, 

vetores da sustentabilidade ambiental, social e econômica (SPOSITO; 

FUCHS, 2013, p. 88). 

Ademais, no que tange às comunidades dos sistemas isolados, o uso da energia 

solar fotovoltaica pode trazer inúmeros benefícios, além de aquecedores solares de água. Não 

se olvide que o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas 

e todos é fundamental para que se construa uma sociedade verdadeiramente justa, solidária e 

inclusiva. 

Verificou-se, também, a existência de diplomas legais dedicados ao incentivo 

da energia solar fotovoltaica em Salvador e uma nova legislação sobre o tema em Palmas. 

O Plano Diretor da capital baiana (Lei nº 9.069/16) definiu, no inciso III, do 

art. 122, que o fornecimento de energia elétrica na cidade deve se pautar na promoção e 

desenvolvimento de tecnologias novas de exploração de fontes alternativas e, o inciso IV, do 

mesmo artigo, elencou como uma das diretrizes para o fornecimento de energia a instituição 

de um programa que induza ao uso da energia solar.  

E a Lei nº 8.474/13, autorizou ao Poder Executivo, no seu art. 5º, a conceder 

desconto de até 10% no Imposto predial e Territorial urbano – IPTU a proprietários de 

imóveis residenciais e não residenciais que adotem medidas que estimulem a proteção, 

preservação e recuperação do meio-ambiente. O Decreto nº 25.899/15, que o regulamentou, 

instituiu o Programa de Certificação Sustentável IPTU Verde. De acordo com o decreto, cada 

medida listada no regulamento que for adotada pelo proprietário, confere-lhe certo número de 

pontos. Ao atingir 50 pontos, o desconto é de 5%; com 70 pontos, o desconto passa a ser de 

7% e; com 100 pontos, o desconto é de 10%. As medidas vão desde o aproveitamento da 

iluminação natural nas escadas em edifícios até a instalação de painéis fotovoltaicos. 
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Em Palmas, foi instituído o Programa Palmas Solar pela Lei Complementar nº 

327/15. Embora estabeleça a obrigatoriedade da instalação de painéis fotovoltaicos em 

construções novas, bem como aquecedores solares de água, a lei prevê a concessão de até 

80% de desconto no IPTU proporcional ao índice de aproveitamento da energia solar. E 

desconto de até 80% sobre Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN para os 

prestadores de serviço ligados à construção e ao fornecimento de equipamentos ligados à 

energia solar.  

 

4.4.Enfim, um modelo de geração mais inclusivo 

 

Analisando as políticas públicas voltadas para o incentivo da energia solar 

fotovoltaica nos três níveis da Federação, o que se nota, é uma vastidão de diplomas 

normativos. Alguns são mais gerais que outros. Alguns são mais concretos, determinando 

quais tipos de incentivo serão aplicados.  

Além da legislação dedicada às energias renováveis e, especialmente, à energia 

solar, já existem diversas ações voltadas à disseminação da energia solar fotovoltaica e da 

geração distribuída. Algumas são parcerias entre Poder Público e sociedade civil. Outras 

dizem respeito a parcerias entre diferentes entes federados. E ainda há casos de iniciativas do 

próprio consumidor. 

O Projeto Gelo Solar, de iniciativa do Instituto de Energia e Ambiente da 

Universidade de São Paulo, levou máquinas de gelo à base de energia solar fotovoltaica a 

comunidades dos sistemas isolados na Amazônia. A contribuição dessas máquinas de gelo é 

tremenda, já que as populações ribeirinhas que vivem da pesca precisam viajar até 15 horas de 

barco para comercializarem seus produtos. A fim de evitar que alguns desses pescados se 

deteriorassem no trajeto, os ribeirinhos eram obrigados a comprar gelo de embarcações, que 

cobravam preços exorbitantes. Dessa forma, o uso das máquinas de gelo fotovoltaicas 

resultará na diminuição da perda da produção dessas comunidades além da economia com a 

compra do gelo, proporcionando um incremento na sua renda, além de diminuir as frustrações 

de ver o fruto do trabalho perdido (MCTI, 2015). 
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O Instituto de Energia e Ambiente foi responsável, também, por projetos de 

energia solar fotovoltaica na região do Litoral Sul e Extremo-Oeste do Estado de São Paulo, 

contribuindo para a “eletrificação de escolas, postos de saúde e unidades de preservação 

ambiental (estações ecológicas, parques estaduais etc.), além de atendimento a pequenas 

comunidades rurais” (ANEEL, 2002, p. 14). 

Para os consumidores interligados ao SIN, já no âmbito da Resolução 

Normativa ANEEL nº 482/12, alguns Estados desenvolveram projetos voltados para a energia 

solar fotovoltaica.  

O governo do Estado da Paraíba, por meio da Companhia Estadual de 

Habitação Popular – CEHAP, implantou painéis fotovoltaicos em casas populares em 2015, 

sendo o primeiro Estado brasileiro a fazer esse tipo de iniciativa. O projeto foi elaborado no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. A CEHAP estimou que a 

economia na conta de eletricidade para os beneficiados foi em torno de 70% (GOVERNO DA 

PARAÍBA). 

A empresa MRV fez uma parceria com o Programa Minha Casa Minha Vida e 

está construindo residenciais populares equipados com painéis fotovoltaicos. O primeiro 

residencial foi o condomínio Spazio Solar do Parque, em Salvador. A eletricidade gerada é 

utilizada nas áreas comuns do condomínio e o excedente é injetado na rede pública e, 

posteriormente, compensado, nos termos da REN ANEEL, nº 482/12. A empresa estima que, 

em um ano, o sistema consiga gerar eletricidade suficiente para compensar todo consumo de 

energia elétrica das áreas comuns do condomínio (MRV SUSTENTÁVEL).  

No estado de Goiás, a Agência Goiana de Habitação – AGEHAB lançou o 

Programa Casa Solar, instalando sistemas fotovoltaicos em 1.200 habitações integrantes do 

Minha Casa Minha Vida, destinadas a famílias com renda de até três salários mínimos. Já 

foram beneficiados os Municípios de Alto Paraíso, Pirenópolis, Caçu e Palmeiras de Goiás. O 

governo estima que a economia na conta de luz chegue a 70%. Além disso, a instalação e a 

manutenção serão feitas pelos próprios moradores das casas, que receberam capacitação para 

tal, dando-lhes a oportunidade de uma nova profissão (GOIÁS AGORA, 2017). 

O Fundo Solar é uma da parceria entre duas instituições: o Instituto para o 

Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina – Instituto Ideal e o Grüner 

Strom Label e.V. (GSL), com o apoio da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento 
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Sustentável por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH, que concedeu apoio financeiro a consumidores residenciais e empresários na 

instalação de painéis fotovoltaicos para microgeração (AMÉRICA DO SOL). Não obstante 

tenha recebido 127 solicitações, a iniciativa instalou apenas 43 pontos de geração e, 

infelizmente, foi encerrada em dezembro de 2016 (loc. sit.). 

Duas escolas municipais não esperaram pelo incentivo e/ou burocracia das 

respectivas Administrações Públicas e desenvolveram ações de arrecadação de recursos pela 

rede mundial de computadores – internet para a aquisição e instalação de painéis 

fotovoltaicos. A inciativa baseou-se em modelos de financiamento coletivo, ou crowdfunding 

e foi realizada pela Escola Municipal Professor Oswaldo Aranha, em São Paulo, e Escola 

Municipal Professor Milton Magalhães Porto, em Uberlândia, Minas Gerais (BORGES, 

2017).  

Outra escola, a Escola de Educação Básica Roberto Schütz, em Rancho 

Queimado, Grande Florianópolis, recebeu painéis fotovoltaicos no final de 2013. A iniciativa 

foi parte do Consórcio REGSA – sigla em inglês para “Promoção da Geração de Eletricidade 

Através de Fontes Renováveis na América do Sul”, do qual participam a Unisul e outras 

universidades latino-americanas sob a coordenação da Universidade de Ciências Aplicadas de 

Hamburgo, Alemanha (REGSA).  

Com as alterações instituídas pela REN ANEEL 687/15, que dispôs sobre 

novas modalidades de micro e minigeração distribuída, possibilitando a inserção de mais 

pessoas (físicas e jurídicas) no net metering, o leque de opções para aquisição de painéis 

fotovoltaicos foi ampliado. 

Até então, condomínios edilícios não podiam participar do net metering, mas 

com a modalidade de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, o 

investimento inicial é diluído entre todos os condôminos, bem como os créditos gerados pela 

injeção do excedente são compartilhados por todos. Aliás, foi baseado nessa modalidade de 

geração distribuída que a MRV pode iniciar projetos de residenciais com painéis 

fotovoltaicos. 

Pela geração compartilhada, diversos consumidores podem formar uma 

cooperativa para dividirem os gastos iniciais e compartilharem os créditos gerados. O objetivo 

é construir uma micro ou miniusina solar e injetar toda a eletricidade gerada na rede pública, 
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de modo que os créditos obtidos sejam compartilhados pelos cooperados. A primeira usina de 

geração compartilhada foi inaugurada no Município de Paragominas, no Pará, sob a 

administração da Cooperativa Brasileira de Energia Renovável – COOBER. A utilização 

desse modelo reduz o custo do investimento inicial. Além disso, os cooperados podem até 

mudar para outra residência, desde que dentro da mesma área de concessão, sem perderem os 

direitos aos créditos gerados todo mês, além de estimular a cultura da colaboração 

(AMBIENTE ENERGIA, 2016). 

Por fim, cita-se o Projeto Bônus Fotovoltaico, desenvolvido pela 

concessionária de serviço público de energia elétrica Centrais Elétricas de Santa Catarina 

S.A. – CELESC. Iniciado em fevereiro de 2017, o objetivo é incentivar a geração residencial 

de energia solar, instalando sistemas fotovoltaicos em até 1.000 residências. Para tanto, a 

CELESC pretende oferecer um bônus de 60% sobre o valor do sistema fotovoltaico e de cinco 

lâmpadas de LED a consumidores de eletricidade da concessionária que atendam aos 

requisitos estabelecidos no regulamento do projeto. Os primeiros 1.000 inscritos que 

atenderem aos critérios de elegibilidade terão que arcar com, apenas, 40% do custo de 

aquisição do sistema fotovoltaico, além do referente ao Imposto de Transmissão Causa Mortis 

e Doação – ITCMD. Não seria surpresa descobrir que a CELESC se inspirou nos bônus 

californianos para desenvolver o seu projeto. 

Cumpre ressaltar que, em quatro dias, a CELESC recebeu 11.925 inscrições de 

pessoas interessadas no projeto. A CELESC estima que é possível economizar até R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por ano com o uso de painéis solares em Santa Catarina. 

Considerando que o Estado é um dos que possui os menores índices de radiação solar média 

anual no Brasil, é razoável afirmar que a economia em Minas Gerais – Estado detentor de um 

dos maiores índices de radiação solar (SILVA, 2015, p. 17) – seja bem maior que o montante 

citado acima. 

Não à toa, Minas Gerais lidera no número de instalações. Um levantamento 

feito pela ANEEL, na Nota Técnica n° 0056/2017-SRD/ANEEL (2017, p. 5) demonstra que o 

Estado é o líder em número de micro e minigeradores: 
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        Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica 

 

O levantamento feito pela ANEEL também demonstrou que, até meio de 2017, 

a maioria dos micro e minigeradores se encontrava no setor residencial, o que demonstra o 

interesse dos brasileiros em um novo modelo de geração de eletricidade, independentemente 

do investimento inicial (Ibid., p. 4, figura 5). Também demonstra a falta de crença do Poder 

Público nos benefícios que a geração distribuída a partir da energia solar fotovoltaica pode 

trazer, já que os menores índices de participação são aqueles ligados à Administração: 0% na 

iluminação pública; 0,3% nos serviços públicos e; 0,8% no Poder Público (loc. cit.). 

A mesma Nota Técnica esclareceu que o impacto tarifário em razão da 

concessão da compensação de créditos. Ou seja, analisou o qual seria o impacto na conta de 

luz conforme o número de pessoas gerando eletricidade no sistema net metering aumentasse. 

Estimou-se que o aumento na tarifa acumulado no período de 2017 a 2024 dos consumidores 

de baixa tensão será em média de 1,1% (Ibid., p. 12). 

Em outro estudo, a ANEEL (2016) fez uma estimativa de quanto seria a 

economia no consumo de energia elétrica por residências que aderiram à geração distribuída. 

Para tanto, tomou por base um sistema fotovoltaico com potência de 2 kW (pico), 

hipoteticamente instalado em uma residência cujo consumo médio mensal é de 418 kWh, na 

cidade de Belo Horizonte, utilizando a tarifa de 0,51 R$/kWh da Cemig, sem incidência de 

tributos federais e estaduais (PIS/COFINS e ICMS)
74

: 

 

                                                           
74

 Lembrando que Minas Gerais aderiu ao Convênio ICMS nº 16/15 e que a Lei nº 13.169/15 reduziu a alíquota 

do PIS/COFINS a zero. 

Fig. 3: Distribuição de micro e minigeradores por Estado (até 23/05/2017) 
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Entretanto, deve-se observar, também, que a Nota Técnica n° 0056/2017-

SRD/ANEEL indicou que Estados com altos índices de radiação solar média anual, como a 

Bahia, que apresenta o maior índice na parte norte do Estado (SILVA, 2015, p. 16), possuem 

número de instalações menor que o dos Estados da região Sudeste e Sul. Santa Catarina, que, 

conforme exposto acima, tem os menores índices de radiação solar média anual, possui mais 

que o dobro de instalações que a Bahia. Uma explicação para essa diferença seria o poder 

aquisitivo médio da população desses Estados. Outra explicação pode ser a implementação de 

políticas públicas adequadas.  

Note-se que, conforme explicado no item 4.2, tanto Santa Catarina quanto a 

Bahia não possuem uma política estadual voltada à disseminação da geração distribuída e da 

exploração de fontes renováveis de geração de eletricidade. Entretanto, em Santa Catarina, o 

início do Projeto Bônus Fotovoltaico, pela CELESC, impulsionou o número de instalações. 

Os dados levantados pela ANEEL são de maio de 2017. Há notícias de que, na primeira 

semana de junho de 2017 (AGÊNCIA CANAL ENERGIA, 2017), 200 equipamentos de 

energia solar tinham sido instalados no âmbito do projeto da DELESC. Ou seja, 

aproximadamente um mês e meio depois que a ANEEL levantou os dados para a elaboração 

da Nota Técnica nº 0056/2017-SRD/ANEEL, o Projeto Bônus Fotovoltaico foi responsável 

por praticamente dobrar o número de instalações em relação ao período anterior ao seu início. 

Na verdade, quando os dados foram levantados pela ANEEL, muitos equipamentos já haviam 

sido instalados em Santa Catarina por conta do Projeto Bônus Fotovoltaico, tendo em vista 

que os primeiros equipamentos começaram a ser instalados em março, segundo consta do sítio 

eletrônica da CELESC. 

Fig. 4: Impacto da geração distribuída (GD) sobre o consumo 

 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica 
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Em julho de 2017, Goiás contava com número e instalações maior que o 

levantado em maio pela ANEEL graças ao programa Goiás Solar, do governo do Estado, 

totalizando 186 equipamentos instalados somente por conta do programa (AMBIENTE 

ENERGIA, 2017). 

É verdade que a Bahia foi agraciada com a instalação de painéis solares em 

residenciais de baixa renda participantes do Programa Minha Casa Minha Vida. Entretanto, a 

Nota Técnica n° 0056/2017-SRD/ANEEL, que levantou os dados acima apresentados 

referentes ao número de instalações por Estado, somente levou em consideração as instalações 

conectadas à rede pública e gerando créditos no sistema net metering. Os residenciais de 

Juazeiro não se encaixam nessa categoria, uma vez que, para eles, a ANEEL editou 

regulamentação especial, autorizando a venda do excedente no mercado livre. Trata-se, pois, 

de uma situação específica que figura como uma nova possibilidade de exploração da energia 

solar fotovoltaica para geração distribuída.  

Forçoso, pois, admitir que o número de instalações fotovoltaicas na Bahia é 

maior que aquele apontado pela ANEEL em sua Nota Técnica n° 0056/2017-SRD/ANEEL. 

Essa diferença, entretanto, só existe em razão de uma política pública voltada ao fornecimento 

desses equipamentos a populações de baixa renda. 

Assim, observa-se, uma vez mais, a importância de políticas públicas 

adequadas à disseminação da energia solar fotovoltaica para geração distribuída e como o 

sistema net metering, embora extremamente importante, exerce mais um papel de manutenção 

da exploração desse novo modelo de geração de eletricidade. 

Por fim, não se pode deixar de relatar os efeitos que a REN ANEEL 482/12 já 

produziu sobre a indústria nacional. Embora o Brasil ainda não tenha dominado a tecnologia 

da purificação do silício e a tecnologia de maior emprego na geração distribuída a partir da 

energia solar fotovoltaica seja por meio de painéis solares feitos a partir do silício, já existem 

iniciativas concretas no Brasil para o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Uma empresa brasileira desenvolveu tecnologia 100% nacional que promete 

ser o futuro da geração fotovoltaica: filmes fotovoltaicos orgânicos – OPV (sigla para organic 

photovoltaic).  

O OPV é uma tecnologia totalmente inovadora e livre de silício. Trata-se de 

um filme fino, leve e flexível composto de material semicondutor, ou seja, capaz de produzir 
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energia elétrica a partir da luz do sol. As vantagens listadas pela empresa Sunew, responsável 

pelo desenvolvimento do OPV, são impressionantes: por sua leveza, transparência de até 50% 

e flexibilidade, é o material ideal para compor as faixadas de prédios. O OPV não depende 

tanto da inclinação em relação aos raios solares como painéis fotovoltaicos tradicionais. Ele 

permite a passagem da luz natural para o interior da edificação e, ao mesmo tempo, atua no 

conforto térmico
75

. Sua produção possui pegada de carbono menor que a de qualquer outra 

tecnologia fotovoltaica, o que torna a energia gerada ainda mais sustentável. Em razão de 

todas as suas características, o OPV pode ser instalado sobre qualquer superfície, gerando 

eletricidade para o funcionamento de equipamentos públicos e para o abastecimento de todos 

os tipos de edificação (SUNEW). 

Embora a produção ainda seja feita de acordo com as especificações de cada 

projeto, ou seja, produção customizada, o que impede o fornecimento mais amplo, as 

possiblidades para o incremento da aplicação e futura popularização desta tecnologia 

inovadora são grandes. Importante ressaltar que o desenvolvimento dessa tecnologia 100% 

nacional só foi possível por meio de parcerias entre sociedade civil e o governo. 

Assim, verifica-se que a geração distribuída, a partir da energia solar 

fotovoltaica, está se difundindo no país, principalmente quando entram em jogo políticas 

públicas de incentivo ao seu desenvolvimento para além da adesão ao net metering.  

O sistema net metering, tal qual foi desenhado pela REN ANEEL 482/12, com 

as alterações da REN ANEEL 687/15 promove uma possibilidade de que todos aqueles que 

possuem painéis fotovoltaicos possam contribuir com o resto da sociedade, usufruindo de 

benefícios oriundos da geração distribuída.  

O que falta é uma ampliação do número de pessoas aderindo ao net metering e 

ampliação de programas como o Luz para Todos atendo a comunidades isoladas. O potencial 

para o sucesso de tais políticas já começa a ser vislumbrado. 

 

 

 

                                                           
75

 Conforto térmico diz respeito à utilização de técnicas de construção que viabilizem um interior com 

temperaturas amenas, sem a necessidade do uso de ventiladores ou condicionadores de ar. Algumas técnicas 

disponíveis são vidros fumê ou espelhados e determinadas tintas para cobertura da parede externa de edificações. 
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Conclusão 

 

Com o agravamento das alterações climáticas, a transição para matrizes 

elétricas limpas e renováveis, livres ou pouco dependentes de combustíveis fósseis, se tornou 

uma necessidade. Nesse contexto, a exploração da energia solar fotovoltaica ganhou destaque. 

Por permitir a sua exploração sob o modelo de geração distribuída de pequeno porte, isto é, 

mediante a instalação de painéis fotovoltaicos na unidade consumidora, a energia solar 

contribui não apenas com benefícios ambientais, mas também socioeconômicos, agindo na 

cadeia de produção de eletricidade de forma complementar. 

As vantagens de tal sistema podem ser sentidas não só na esfera do consumo, 

mas abrangem, também, o meio ambiente e o próprio setor elétrico, uma vez que dispensa o 

uso de linhas de transmissão evitando perdas de energia e gastos para a expansão dos 

“linhões”, além de contribuir nos momentos de pico de demanda, tornando o serviço de 

abastecimento mais seguro e confiável. Quanto ao meio ambiente, o uso da energia solar 

fotovoltaica contribui para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, não gera 

poluição sonora ou visual, além de evitar conflitos territoriais quando feita pela geração 

distribuída.  

Ressalta-se, ainda, que a energia solar fotovoltaica figura como alternativa para 

atacar um problema que ainda assola o Brasil: a exclusão elétrica. Em razão de não ocuparem 

grandes áreas, não dependerem de linhas de transmissão e possuírem alto potencial de geração 

de eletricidade, painéis fotovoltaicos podem ser a solução para o fornecimento de eletricidade 

às comunidades dos sistemas isolados, isto é, àqueles locais que, por motivos de ordem 

técnica e financeira, são desprovidos do serviço de abastecimento de energia elétrica. Mesmo 

para aquelas comunidades que utilizam geradores a óleo diesel, a energia solar fotovoltaica 

representa uma alternativa mais segura, confiável e acessível para o fornecimento de 

eletricidade. 

Assim, vê-se que geração distribuída de eletricidade a partir da energia solar 

fotovoltaica produz enormes benefícios socioeconômicos e ambientais, além de promover o 

acesso à energia elétrica de forma confiável, sustentável, moderna e a preço acessível para 

todas e todos. O acesso irrestrito à eletricidade, por sua vez, é, inegavelmente, essencial para 

que se possa participar e desfrutar dos direitos econômicos, sociais, culturais e políticos. 



122 
 

Dessa forma, o acesso à energia por todas e todos não pode ser desrespeitado, sob pena de se 

transformar em um obstáculo ao desenvolvimento individual (ROBADEY; BIAZATTI, 2017, 

p. 32), além de configurar, ele próprio, um direito fundamental. 

Além de contribuir para a diversificação da matriz elétrica brasileira e para o 

aumento da participação de fontes renováveis de energia na matriz mundial, a energia solar 

fotovoltaica, aliada ao modelo da geração distribuída, coloca o consumidor na cadeia 

produtiva de eletricidade. O consumidor que, antes, se achava praticamente alheio às decisões 

e rumos da política energética, agora faz parte dela, contribuindo com a eletricidade que gera 

em sua residência. Embora não seja agente ativo nas tomadas de decisão, a geração 

distribuída abre espaço para que o consumidor, ao menos em tese, decida como irá suprir suas 

demandas por eletricidade. E, quanto mais consumidores aderirem à energia solar 

fotovoltaica, uma demanda da sociedade fica em evidência, cabendo ao Estado, leva-la em 

consideração. 

Isso é especialmente verdadeiro no Brasil, onde a geração distribuída de 

pequeno porte foi instituída por meio de uma resolução normativa da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL e não por meio de lei, como em outros países. Vale dizer: existe 

um regulamento sem lei, porém, o número crescente de adesões à energia solar fotovoltaica 

por parte dos consumidores demonstra a necessidade de que essa mudança na política 

energética seja devidamente enfrentada pelo governo brasileiro. 

A participação dos consumidores na cadeia produtiva de eletricidade pela 

geração a partir da de energia solar fotovoltaica, vem sendo feita por meio de dois modelos 

em todo o mundo: o feed-in tariff e o net metering. Cada um, com suas características, 

adaptando-se à realidade de cada local onde são adotados.  

Pelo primeiro modelo, o proprietário de painéis fotovoltaicos é obrigado a 

vender toda a eletricidade gerada às concessionárias de distribuição, recebendo, em 

contrapartida, um valor mais alto que o pago pelas concessionárias à eletricidade proveniente 

de fontes convencionais – a chamada “tarifa prêmio”. Essa tarifa é garantida por vinte anos e 

o custeio é feito pela inserção de encargos na conta de luz de todos os consumidores. Já o net 

metering se caracteriza pela geração de eletricidade para consumo próprio (ou autoconsumo), 

sendo, apenas, o excedente injetado na rede pública de distribuição mediante algum tipo de 

contrapartida, que pode variar de acordo com o local que adota esse modelo. 
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Neste estudo foram utilizados os exemplos das políticas de transição energética 

adotadas na Alemanha e na Califórnia para melhor ilustrar as vantagens e desvantagens de 

cada um desses modelos. Na Alemanha, onde se utiliza o feed-in tariff, verificou-se que a 

energia elétrica ficou mais cara para o consumidor final. Embora o autoconsumo tenha sido 

autorizado a partir de 2009, posteriormente o governo alemão instituiu um tributo sobre essa 

modalidade de exploração da energia solar com o objetivo de desencorajar que novos sistemas 

fotovoltaicos fossem destinados a esse fim.  

O fato é que, com uma adesão à energia solar fotovoltaica mais rápida que o 

esperado pelo governo, o custeio arrecadado não se mostrou suficiente para assegurar, por 20 

anos, o pagamento da tarifa prêmio. Embora os autoconsumidores contribuam menos para o 

custeio da tarifa prêmio, o valor pago a eles pelo excedente gerado também é menor que a 

tarifa prêmio paga aos demais proprietários de painéis solares. Dessa forma, forçoso admitir 

que a perspectiva de uma economia maior em razão do autoconsumo (net metering) 

influenciou o aumento exponencial do número de instalações fotovoltaicas na Alemanha, 

demonstrando a vantagem de um modelo sobre o outro. 

Já a Califórnia, além de instituir o net metering, garantiu a adesão dos 

consumidores à geração fotovoltaica a partir da criação de um programa de bônus que visava 

assegurar o retorno financeiro de parte do investimento inicial despendido com a aquisição de 

painéis fotovoltaicos. Observou-se que o sistema de bônus foi responsável por impulsionar a 

adesão inicial à geração fotovoltaica. Entretanto, foi em razão do net metering que a geração 

distribuída se sustentou na Califórnia. A perspectiva da dupla economia – na geração para 

consumo próprio e na venda do excedente – fez com que novas instalações fotovoltaicas 

continuassem ocorrendo no Estado norte-americano, mesmo após o encerramento do 

programa de bônus.  

No Brasil, a Resolução Normativa nº 482/12, da ANEEL trouxe ao país o 

modelo net metering. Entretanto, conforme dispõe essa resolução normativa, o consumidor 

que gerar eletricidade para consumo próprio e injetar o excedente de energia elétrica na rede 

pública, não recebe uma contrapartida em pecúnia, como ocorre na Califórnia, mas mediante 

a criação de créditos. Dessa forma, ao invés de vender o excedente, a quantidade de 

quilowatts-hora cedidos pelo micro ou minigerador é compensada pela quantidade de 

quilowatts-horas de eletricidade consumida a partir da rede pública de distribuição.  
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Embora tenha havido uma discussão, no âmbito do Conselho Nacional de 

Política Fazendária – CONFAZ, sobre a incidência ou não de ICMS sobre a quantidade de 

eletricidade compensada (tendo-se optado por autorizar aos Estados a concederem isenção), 

entende-se, no presente estudo, que o mais adequado seria o reconhecimento de se tratar de 

hipótese de não incidência do referido tributo. A importância na mudança de entendimento é a 

segurança jurídica, uma vez que isenções são temporárias, e o caráter de verdadeiro incentivo 

à energia solar fotovoltaica que a não tributação sobre o excedente representou: foi observado 

um crescimento de instalações fotovoltaicas depois que o ICMS parou de ser cobrado sobre o 

excedente compensado.  

 Assim, entende-se que o modelo net metering, tal qual dotado pela ANEEL, é 

o mais adequado à realidade brasileira para que se efetue a necessária transição energética 

para um sistema de geração distribuída a partir da energia solar fotovoltaica de forma 

complementar à matriz elétrica nacional. 

Em primeiro lugar, considere-se que a forma de contrapartida pela injeção do 

excedente de energia elétrica na rede pública adotada no Brasil é mais adequada. Um modelo 

que obrigue a compra da integralidade da eletricidade gerada obriga à inserção de encargos 

destinados ao custeio dessa operação de venda e compra. Para que não haja um descompasso 

econômico para as distribuidoras entre o custeio e o valor pago deve ser mantido um delicado 

equilíbrio entre encargos e tarifa prêmio. Isso pode fazer com que o retorno ao investimento 

inicial demore muito a ser atingido, ameaçando a viabilidade econômica da geração 

distribuída, notadamente, no segmento residencial. Além disso, não permite que o micro ou 

minigerador sinta os efeitos da economia no consumo de eletricidade como sentiria se 

houvesse a opção do autoconsumo. 

Mesmo no modelo californiano, que permite o autoconsumo, a compra do 

excedente torna necessária a inclusão de uma forma de custeio, ainda mais porque ali também 

o sistema bônus foi custeado pelos consumidores. Entretanto, a inserção do sistema de bônus 

foi imprescindível para alavancar a disseminação da energia solar fotovoltaica pelo Estado. 

No Brasil, onde as tarifas de eletricidade são recheadas de tributos e encargos e 

flutuam de acordo com a piora ou melhora de condições climáticas – já que a geração é 

dependente de hidrelétricas, frequentemente afetadas por estiagens – a possibilidade do 

autoconsumo representa um alívio considerável no gasto mensal de uma família. Se for 

necessário incluir mais encargos na conta de luz para custear a venda e compra do excedente 
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gerado, muito provavelmente a geração fotovoltaica não seria economicamente viável. 

Ademais, em se tornando, explicitamente, uma operação de venda e compra, não haveria 

razões para não incidir o ICMS, o que, conforme visto, representa outra ameaça à viabilidade 

econômica da geração distribuída. 

Ainda assim, entende-se ser necessário o estabelecimento de uma política 

complementar de incentivo à aquisição de painéis fotovoltaicos, em especial no que tange às 

comunidades isoladas e à população de baixa renda, setores da sociedade que mais poderiam 

se beneficiar da energia solar fotovoltaica. Da Califórnia vê-se que uma política 

complementar de aquisição aos painéis solares contribuiu sobremaneira para o sucesso da 

geração distribuída de pequeno porte. A experiência da não tributação do excedente gerado, a 

partir da edição do Convênio ICMS nº 16/15, demonstra que, políticas complementares de 

incentivo podem ou talvez devam ser regionais, atendendo às peculiaridades socioeconômicas 

de cada Estado, sobretudo se utilizados mecanismos fiscais. 

Embora Estados, Distrito Federal e Municípios tenham editado legislações 

sobre a exploração de fontes renováveis de energia elétrica, a maioria possui caráter geral e 

abstrato, carecendo de regulamentação que traga concretude à forma como serão executadas. 

Ainda assim, verifica-se um crescimento na adesão à micro e minigeração distribuída, 

demonstrando o interesse dos brasileiros na ampliação da micro e minigeração. 

No que tange à exclusão elétrica, representa uma alternativa ao enfrentamento 

desse problema que ainda atinge o Brasil, restringindo o acesso ao atendimento adequado de 

necessidades básicas de comunidades inteiras. Muito além de simplesmente levar eletricidade 

mais barata e confiável a essas comunidades, o acesso à energia elétrica promove melhorias 

em todas as áreas da vida: acesso a água limpa e segura para o consumo; à moradia digna; a 

melhores serviços de saúde e educação e ao incremento da renda familiar. O fim da exclusão 

elétrica permite o exercício de todos os direitos fundamentais assegurados pelo ordenamento 

jurídico. Entretanto, deve ocorrer por meio de políticas públicas adequadas, como demonstrou 

a experiência do PRODEEM. Para as comunidades isoladas e populações de classe mais 

baixa, uma ação coordenada entre União e Estados é imprescindível.  

Dessa forma, deve ser dada continuidade, com especial foco à energia solar 

fotovoltaica, ao Programa Luz para Todos, que tem levado eletricidade a milhares de famílias. 

Já para o atendimento de populações de baixa renda integrantes do Sistema Interligado 

Nacional –SIN, a coordenação de ações entre Estados, União e iniciativa privada, no âmbito 
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do programa Minha Casa Minha Vida, como demonstram ações realizadas na Paraíba, Goiás e 

Bahia, vêm produzindo resultados. 

A área de P & D também tem mostrado interesse no desenvolvimento da 

energia solar fotovoltaica no Brasil, com o desenvolvimento de tecnologias inovadoras como 

o os filmes fotovoltaicos orgânicos. O desenvolvimento de uma indústria nacional, com a 

ampliação do mercado de painéis solares, movimenta a economia e gera empregos. Com uma 

perspectiva de economia no consumo de eletricidade de 70%, a demanda por tais 

equipamentos certamente crescerá, de modo que a energia solar fotovoltaica não deve deixar 

de ser incluída na pauta governamental. 

Por fim, não se pode deixar de mencionar que a energia solar fotovoltaica é 

limpa e renovável. Não emite gases de efeito estufa, auxiliando na mitigação dos efeitos do 

aquecimento global e auxiliando o Brasil a atingir as metas de redução das emissões de gás 

carbônico assumidas perante a comunidade internacional. Também não produz poluição 

sonora e evita conflitos territoriais já que se integra à paisagem urbana e elimina a 

necessidade de linhas de transmissão. 

Entretanto, conforme exposto, para que a exploração da energia solar 

fotovoltaica atinja todo o seu potencial no Brasil, é preciso que haja uma ação coordenada 

entre as diversas esferas do Poder Público e sociedade civil. A implementação de políticas 

públicas voltadas ao fornecimento de painéis fotovoltaicos é essencial para a ampliação da 

exploração dessa fonte energética, especialmente entre as classes mais baixas.  

A mudança para um modelo de geração distribuída, fundado na energia solar 

fotovoltaica, é imprescindível para promover o acesso irrestrito à eletricidade, bem tão 

essencial às atividades humanas, de forma sustentável, confiável e acessível, promovendo o 

fim da exclusão elétrica e assegurando, tanto nas comunidades isoladas como nas cidades, o 

pleno exercício de direitos fundamentais. Assim fazendo, o Brasil terá seguido, enfim, para 

um modelo de geração de eletricidade mais equânime e inclusivo.  
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