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RESUMO 

 

O setor de geração de energia elétrica é um dos responsáveis pela emissão de 

gases de Efeito Estufa (GEE) sobretudo as matrizes com maior percentual de 

termelétricas que utilizam combustíveis fósseis em sua operação. Diante da pressão 

internacional para a redução das emissões atmosféricas, as energias renováveis 

ganharam notoriedade como possível ator para impulsionar essa redução nas 

matrizes elétricas ao redor do mundo. O presente trabalho tem como objetivo estimar 

o custo de abatimento de carbono da energia fotovoltaica da modalidade distribuída 

no Brasil quando comparada a modalidade centralizada. Foram avaliadas as 

emissões e demandas de energia dos ciclos de vida dos painéis fotovoltaicos, bem 

como, a partir de modelo matemático, projetadas emissões de GEE e potencial de 

geração da matriz elétrica Brasileira a fim de se definir o custo de abatimento de 

carbono para as modalidades fotovoltaica centralizada e distribuída. Os resultados 

demonstram um custo significativamente maior para o modal distribuído, contudo são 

discutidos pontos que devem ser levados em consideração e que provavelmente 

contornem os custos, como exemplo os benefícios ambientais, e abatimento na conta 

de luz daqueles que optam por instalar painéis em sua residência ou estabelecimentos 

comerciais. As análises realizadas visam ainda ampliar os estudos para expansão da 

participação da geração distribuída solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Custo de Abatimento de Carbono, Geração Distribuída, 
Geração Centralizada, Emissões Atmosféricas, Ciclo de Vida, Fotovoltaico 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The electric power generation sector is one of the main responsible for the 

emission of Greenhouse Effect gases (GHG), especially the matrices with the highest 

percentage of thermoelectric plants that use fossil fuels in their operation. Faced with 

international pressure to reduce atmospheric emissions, renewable energies have 

gained notoriety as a possible actor to drive this reduction in electrical matrices around 

the world. The present work aims to estimate the carbon abatement cost of 

photovoltaic energy in the distributed modality in Brazil when compared to the 

centralized modality. Emissions and energy demands of the life cycles of photovoltaic 

panels were evaluated, as well as, from a mathematical model, projected GHG 

emissions and generation potential of the Brazilian electrical matrix in order to define 

the carbon abatement cost for the centralized and distributed photovoltaic modalities. 

The results demonstrate a significantly higher cost for the distributed modal, however 

points that should be taken into account and likely to circumvent the costs are 

discussed, such as the environmental benefits, loss and reduction in the electricity bill 

of those who choose to install panels in your residence or commercial establishments. 

The analyzes carried out also aim to expand the studies to expand the participation of 

distributed solar photovoltaic generation in the Brazilian electricity matrix 

KEY WORDS: Carbon Abatement Cost, Distributed Generation, Centralized 
Generation, Atmospheric Emissions, Life Cycle, Photovoltaic 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos grandes marcos da humanidade foi o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia que nos permitiu utilizar a energia oriunda de diversas fontes e transformar 

em eletricidade. Ela nos permite extrair a energia de diversas fontes para alimentar os 

mais diversos setores da sociedade, incluindo indústrias, comércio, serviços e 

sobretudo atender às demandas das populações em suas residências. Muitas 

barreiras tecnológicas foram vencidas até o domínio da tecnologia atual.  

A organização da geração de energia solar fotovoltaica no Brasil se dá por meio 

de duas formas, sendo elas: a geração distribuída (GD) e a geração centralizada (GC). 

A primeira é caracterizada pela geração de energia no mesmo local de consumo ou 

próximo a ele, enquanto a GC é representada por grandes construções (usinas) 

geradoras de energia, afastadas das fontes de consumo, onde a energia gerada é 

transmitida através das chamadas linhas de transmissão. Inclusive, esse detalhe 

escancara uma das vantagens de se utilizar GD, que são as menores perdas 

associadas ao transporte da energia elétrica, tão comum na geração de energia 

centralizada.  

Uma das maneiras de enfrentar problemas relacionados à contribuição para 

emissão de GEE (Gases do Efeito Estufa) e a escassez de combustíveis fósseis, é a 

utilização de tecnologias de energia renovável. Em frente às limitações dos padrões 

de consumo da energia atual e sobre a modernização do setor energético e, 

sobretudo, com a fomentação do desenvolvimento sustentável, as energias 

renováveis se posicionam como alternativa para produção de energia mais limpa. 

Entretanto, as energias renováveis envolvem grandes investimentos pelo fato da sua 

tecnologia, porém, a vantagem está no nível de redução dos custos sociais como a 

redução de emissão de dióxido de carbono. Logo, o incentivo a essas tecnologias 

além de melhorar a relação preço e desempenho tecnológico melhora o 

desenvolvimento socioambiental (JACOBSSON, S. e BERGEK, A., 2004, p. 208-210). 

O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico, acarretam um 

aumento de demanda de energia elétrica para se criar um ambiente de vida mais 

digno. No entanto, a queima de combustíveis fósseis pode causar uma série de 

problemas ambientais, como mudanças climáticas, aquecimento global, poluição do 
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ar, chuva ácida, dentre outros. (NISHMURA et. al, 2010) apud (PENG et al., 2017, p. 

256) 

O setor de energia elétrica produz 40% das emissões globais de gases de efeito 

estufa (IEA, 2016) apud (MILLER et al., 2017). Para limitar o aquecimento global 

causado pelo homem a 2 °C, a IEA projeta que as emissões do setor de energia 

devem cair 90% até 2050, de 13 para 1,4 gigatoneladas de dióxido de carbono por 

ano (IEA, 2016) apud MILLER et al., 2017) 

Portanto, sabendo que a matriz de geração de energia elétrica é uma das 

principais responsáveis pela emissão de GEE, é de extrema importância e 

necessidade se desenvolver tecnologias de energia renovável para lidar com os 

desafios de escassez de energia e poluição ambiental.  

De maneira geral, a tecnologia fotovoltaica, gerando eletricidade diretamente a 

partir da energia solar, é isenta de consumo de energia fóssil e emissão de gases de 

efeito estufa (GEE) durante suas operações. Assim, parece estar completamente 

limpo e sem impactos ambientais. 

Embora as emissões de gases de efeito estufa (GEE) na fase de operação da 

energia fotovoltaica sejam insignificantes quando comparados com as da energia 

fóssil, suas emissões quando consideramos o ciclo de vida não são insignificantes, 

sobretudo nas fases de obtenção de matéria prima, produção, instalação e transporte 

dos painéis fotovoltaicos estes realmente consomem uma grande quantidade de 

energia e emite alguns GEE. Fases como os diferentes processos de fabricação de 

células solares, montagem de módulo fotovoltaico, equilíbrio do sistema de produção, 

transporte dos painéis prontos, instalação e reciclagem de sistema fotovoltaico e 

descarte ou reciclagem de sistema (PENG et. al, 2017) 

OBJETIVO GERAL 

Estimar o custo de abatimento de carbono da energia fotovoltaica distribuída 

no Brasil em detrimento da energia fotovoltaica centralizada. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Estimar a emissão de CO2 eq do ciclo de vida dos painéis fotovoltaicos 

2. Estimar as emissões da matriz de geração elétrica brasileira para o ano de 

2030 

3. Comparar o custo de abatimento de carbono para as modalidades centralizada 

e distribuída 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

A avaliação do ciclo de vida é um método analítico que fornece uma avaliação 

dos impactos ambientais dos produtos e tecnologias considerados sob a perspectiva 

"do berço ao túmulo", utilizando os parâmetros detalhados de entrada e saída que 

operam dentro dos limites do sistema. (Kommalapati et al, 2017). 

Portanto, a avaliação do ciclo de vida quantifica os impactos ambientais de um 

produto por meio de input-output, ou seja, entrada e saída, considerando os processos 

desde o berço ao túmulo, leia-se, no caso dos painéis fotovoltaicos, desde a extração 

do mineral para a fabricação dos painéis até o seu descarte. (MILLER et al., 2017) 

2.1 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

A geração distribuída, que entrou em discussão no Plano Decenal de Expansão 

de Energia 2026 – PDE 2026 - (EPE, 2018) como uma nova relação do consumidor 

com o setor energético, onde este sai de uma posição passiva para se tornar um ator 

relevante. Mesmo ainda com pouca expressão nacional, considerando todo o parque 

de geração, a geração distribuída apresenta projeções significativas para o próximo 

intervalo decenal, como pode observado na Figura a seguir. 

  

Figura 1 – Projeção da expansão da Geração Distribuída no Brasil envolvendo todas as 

tipologias 

Fonte: PDE 2030 (EPE, 2021, p.288) 
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A geração distribuída é uma fonte de energia elétrica conectada diretamente à 

rede de distribuição ou situada no próprio consumidor (ACKERMANN et al., 2001) 

A Resolução Normativa nº 687/2015 classifica a geração distribuída brasileira 

em: (i) Microgeração, sistemas geradores de energia elétrica através de fontes 

renováveis, com potência instalada inferior ou igual a 75 kW; e (ii) Minigeração, 

sistemas geradores de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e 

menor ou igual a 3 MW (para fonte hídrica) e menor ou igual a 5 MW para as demais 

fontes renováveis (solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada). 

A geração distribuída está se disseminando de maneira progressiva no país por 

seus potenciais benefícios ao setor elétrico como um todo como, por exemplo, o 

adiamento dos investimentos na expansão dos sistemas de transmissão e distribuição 

de energia, o baixo impacto ambiental do sistema, minimização das perdas 

energéticas e a diversificação da matriz (ANEEL, 2018)  

Além destes benefícios cabe destacar que estes sistemas são as tecnologias 

mais adequadas para geração de energia sustentável em termos de redução das 

emissões de CO2, do aumento da eficiência das tecnologias renováveis, de ser uma 

energia limpa e sem algum tipo de ruído. 

2.2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE FOTOVOLTAICA 

Ao fim de 2015, por meio da portaria n° 538, o Ministério de Minas e Energia 

criou o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica 

(ProGD), buscando ampliar e aprofundar ações de estímulo à geração de energia 

pelos próprios consumidores, com base nas fontes de energia renováveis, em 

especial a solar fotovoltaica. (FÉLIX et al., 2021) 

A modalidade vem se tornando, portanto, uma alternativa interessante, 

sobretudo devido à possibilidade de geração de energia elétrica em pequenas 

unidades. Com isso, surge a possibilidade dos equipamentos residenciais sejam 

autossuficientes em relação à energia consumida referida pela microgeração, ao 

passo que a minigeração pode permitir equipamentos capazes de gerar energia para 

empreendimentos um pouco maiores. (ANEEL, 2012) apud (FADUL, 2021). 
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Por fim, além dos conceitos de Mini e Microgeração, a ANEEL estabeleceu o 

funcionamento do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, como também criou 

os critérios para conexão das usinas às distribuidoras. Logo, a referida resolução foi 

considerada um marco que possibilitou, ainda que introdutoriamente, o 

compartilhamento do excedente com a rede. Desse modo, no caso de uma residência 

que produza energia elétrica fotovoltaica além do que consome, permite-se que o 

excedente seja “devolvido” a rede de distribuição, criando uma espécie de crédito, por 

exemplo. E, caso esta mesma residência necessite de energia do sistema, poderá 

obtê-la mediante a utilização do referido crédito que já possui junto à concessionária 

distribuidora de energia (ANEEL, 2017) apud (FADUL, 2021) 

Concomitantemente à constituição da REN 687/2015, ocorria também a 

confirmação de alguns incentivos fiscais durante o ano de 2015. A Lei n° 13.169/2015 

, reduziu a 0% as alíquotas de alguns impostos que são cobrados sobre a receita da 

venda de equipamentos de sistema fotovoltaicos, sendo eles o Programa de 

Integração Social (PIS) e a contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), permitindo, assim, o crescimento exponencial deste nicho. Há a partir de 

então algo inédito: um sistema de compensação mútua que pode ser usado por 

qualquer pessoa física ou jurídica, seja de direito público ou privado com fins de 

redução de custos e auxílio na geração de energia distribuída em larga escala, 

processo que já era praticado no exterior, também conhecido pelo termo em inglês 

net metering. 

2.2.1 A revisão da REN 482/2012 

 

De acordo com a aqui referida Resolução Normativa 482/2012, no Brasil é 

utilizado o sistema de compensação de energia elétrica. Neste sistema, a energia 

ativa em uma unidade consumidora com mini ou microgeração distribuída implantada 

é cedida, “emprestada” gratuitamente à distribuidora local correspondente e, 

posteriormente, compensada abatendo o consumo de energia elétrica dessa mesma 

UC ou de outra, desde que, seja de mesma titularidade da unidade consumidora onde 

os créditos foram gerados – possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou 

Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ). Previamente à revisão da REN 482/2012 já 

ocorriam diversos debates a respeito da valoração da energia injetada na rede pelos 

micros e minigeradores, pois era estabelecido que o principal benefício obtido seria o 
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abatimento integral na energia consumida. Porém, este modelo ocasionaria certo ônus 

aos demais usuários que não possuem instalação própria.  

A figura abaixo esquematiza o modelo vigente até a revisão da Resolução 

Normativa, além de outras alternativas propostas, e explicita detalhadamente a 

valoração da energia devido aos componentes tarifários do fornecimento.  

 

Figura 2 Alteração da REN ANEEL 482/2012 

Fonte: (FADUL, 2021) 

Para que a devida compreensão referente às tarifas de energia elétrica seja 

possível são necessários alguns esclarecimentos, os quais serão apresentados a 

seguir. A conta de luz abrange a Tarifa sobre o Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) 

e a Tarifa de Energia (TE), ambas são determinadas pela ANEEL. A primeira delas, a 

TUSD, é utilizada para realizar o faturamento mensal de usuários pelo uso do sistema 

de distribuição de energia, calculada em R$/MWh ou em R$/kW. Esta tarifa se refere 

aos custos da geração, transmissão e distribuição, além de encargos setoriais que 

são aplicados. Representa cerca de 49% do valor total. Já a segunda tarifa, a Tarifa 

de Energia, é utilizada para efetuar o faturamento mensal referente ao consumo de 

energia, também em R$/MWh e representa a outra metade da composição da conta, 

sendo cerca de 37% devido ao consumo da energia gerada e disponibilizada ao 

usuário e 14% de toda a conta devido aos encargos da TE. (ANEEL, 2012) apud 

(FADUL, 2021) 
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Conforme detalhado na Figura 5, compondo a TUSD, o Fio A abrange 6% do 

total da conta e representa a rede de transmissão de energia das usinas até as 

subestações. Já o Fio B abrange 28% da conta de energia e representa a rede de 

distribuição. Por fim, ainda referentes à TUSD, há também os encargos e perdas que 

a rede tem ao longo do caminho até chegar ao destino final e que representam 7% e 

8% respectivamente. 

2.3 ENERGIA FOTOVOLTAICA  

A fotovoltaica é uma tecnologia que envolve a conversão direta da radiação 

solar em eletricidade usando células solares. A energia solar é extremamente limpa e 

ambientalmente amigável, e não gera poluição sonora, gases residuais, resíduos 

tóxicos. Além disso, o silício, principal matéria-prima utilizada para células solares, é 

uma das substâncias mais abundantes da terra e são facilmente eliminadas ao final 

da vida útil do painel (HEINRICH, 2012) apud (DIAS, 2021, p.19) 

Alguns fatores influenciam na irradiação solar, tais como: estação do ano, 

composição atmosférica (umidade do ar), cobertura de nuvens, forma da superfície e 

a localidade, leia-se latitude. Sendo assim, parâmetros como radiação direta, radiação 

global, radiação difusa, temperatura média e variável e horas do sol influenciam no 

dimensionamento e desempenho do sistema, fazendo necessário levantamentos 

desses dados para melhor aproveitamento (WANDERLEY e CAMPOS, 2013).  

No sistema fotovoltaico a transformação da radiação solar em eletricidade é 

direta. Para tanto é necessário adaptar um material semicondutor (geralmente silício) 

para que, na medida em que é estimulado pela radiação, permita o fluxo eletrônico. 

Portanto, precisamos de dois pólos, um positivo e outro negativo para que haja a 

condução, por isso toda a célula fotovoltaica tem pelo menos duas camadas 

semicondutoras uma positivamente carregada e outra negativamente carregada, 

formando uma junção eletrônica. Quando a luz do sol atinge o semicondutor na região 

dessa junção, o campo elétrico existente permite o estabelecimento do fluxo 

eletrônico, antes bloqueado, e dá o início ao fluxo de energia na forma de corrente 

continua. Quanto maior a intensidade da luz, maior o fluxo de energia elétrica. (DIAS, 

2020, p. 19-20) 
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Ao passar pela atmosfera terrestre, a maior parte da energia solar manifesta-

se sob a forma de luz visível de raios infravermelhos e de raios ultravioleta. É possível 

captar essa luz e transformá-la em alguma forma de energia utilizada pelo homem: 

térmica ou elétrica. São os equipamentos utilizados nessa captação que determinam 

qual será o tipo de energia a ser obtida. Se for utilizada uma superfície escura para a 

captação, a energia solar será transformada em calor. Se utilizadas células 

fotovoltaicas (painéis fotovoltaicos), o resultado será a eletricidade (ANEEL, 2005) 

apud (O Antenista, 2021). 

A transformação ocorre por meio do contato entre os feixes de luz com um 

material semicondutor (geralmente silício). Quando a luz solar incide sobre o sistema 

fotovoltaico, os elétrons são colocados em movimento. Esse sistema pode ser inserido 

em duas situações diferentes: sistema off-grid, utilizado para meios de transporte, 

agricultura e outros meios de consumo total da produção, podendo ainda estar ligado 

a um banco de baterias para armazenamento; ou, então, no sistema integrado à rede, 

onde o excedente é devolvido à rede por meio de conversores CC/CA, podendo assim 

serem convertidos em descontos ou redução de consumo (DIAS, 2020, p.19). 

Por conta da grande necessidade de novas formas de energia e a preocupação 

com a criação de alternativas de energia limpa, o sistema fotovoltaico tem se mostrado 

grande opção para sistemas isolados ou residenciais, uma vez que utiliza uma 

matéria-prima de cunho inesgotável. A redução no custo para geração desse tipo de 

energia pode ser ilustrada pela inserção de novas tecnologias com a intenção de 

melhorar as atividades e a condição de extração da matéria-prima, por meio de 

sistemas que realizam a varredura das condições do ambiente buscando a extração 

máxima dos recursos provenientes do sol. 

Outro fator favorável para a implantação dos sistemas em território nacional se 

dá pela grande incidência dos raios solares no local quando comparado à incidência 

em outros países, como os do continente europeu, portanto quanto maior a incidência 

solar maior o potencial de geração de energia fotovoltaica, conforme é possível 

observar nas Figura 2 e 3. 
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Figura 3: Irradiação Solar no mundo  
Fonte: (Global Solar Atlas, 2019) 

 

 

Figura 4: Potencial de Poder Fotovoltaico no mundo  
Fonte: (Global Solar Atlas, 2019) 

 

Os mercados de energia solar apresentam resultados significativos na 

atualidade. Conforme evidenciado na Figura 3, em 2014 houve um crescimento 

exponencial da produção de módulos fotovoltaicos em todo o mundo. 
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Figura 5: Distribuição Mundial da Produção Industrial de Módulos Fotovoltaicos em GWp.. 

Fonte: (Cenário Solar, 2019) 
 

Ao observar a Figura 4, é possível notar que o mercado fotovoltaico produziu 

painéis capazes de gerar quase 100 GW de energia no ano de 2017. É possível 

observar um aumento gradual em países e continentes, sobretudo onde a onde a 

incidência solar é mais intensa e há maior incentivo por parte da iniciativa pública e 

privada para investir em tecnologia e novas metodologias para a melhora na eficiência 

e redução do custo de implementação dos sistemas. 

O sistema é acessível e abundante no universo, pois a tecnologia criada 

proporcionou a redução do preço de criação da energia e da criação dos sistemas. O 

grande crescimento dos sistemas fotovoltaicos pode ser comparado ao crescimento 

da produção e comercialização dos smartphones a partir dos anos de 2000, onde o 

aumento do uso por conta da globalização resulta em maior eficiência, aumento da 

demanda e redução nos custos, tanto para os consumidores finais como para os 

produtores do sistema. 
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Figura 6 - Redução gradual do preço da produção de energia fotovoltaica. 

Fonte: (Academia do Sol, 2015) retirado de Bloomberg New Energy Finance 

 

A redução no custo para geração desse tipo de energia pode ser ilustrada pela 

inserção de novas tecnologias com a intenção de melhorar as atividades e a condição 

de extração da matéria-prima, por meio de sistemas que realizam a varredura das 

condições do ambiente, buscando a extração máxima dos recursos provenientes do 

Sol. 

2.4 O CUSTO DE ABATIMENTO DE CARBONO  

Os diversos instrumentos de precificação do carbono estão relacionados a 

incitativas que indicam um preço explícito para a emissão de GEE (expresso em uma 

unidade monetária por tonelada de dióxido de carbono equivalente). Essa precificação 

pode ser aplicada como um tributo ou por meio da utilização de um Sistema de 

Comércio de Emissões (ETS). 

Uma das abordagens para os sistemas de precificação de carbono é o mercado 

cap-and-trade. 

O sistema cap-and-trade determina um limite para as emissões de GEE. Esse 

limite se traduz em permissões para emissão que são leiloadas ou designadas para 

emissores regulados. Ao fim do período de comprometimento os emissores devem 

apresentar permissões para emissões suficientes para atingir suas emissões nesse 

período. Esse sistema permite um comércio entre as permissões de emissões, criando 
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assim um comércio e um preço para a redução nas emissões de GEE. (GUIDA, 2016) 

apud (PEW CENTER ON GLOBAL CLIMATE CHANGE, 2011)  

Em análise sobre a implementação de um esquema de comércio de emissões 

indica que o mercado cap-and-trade é uma ótima estratégia para minimizar os custos 

de redução das emissões, sendo uma forma de se atingir reduções significativas a 

curto e médio prazo. Segundo o autor, este é o sistema que proporciona maior 

segurança em relação aos níveis de emissões; possibilita uma alternativa acessível 

na compensação de encargos inevitavelmente desiguais inerentes a política de outros 

países; evita a aversão política condicionada a adesão de impostos; e tem um histórico 

de implementação bem-sucedido. 

Um dos exemplos de implementação bem-sucedida do modelo cap-and-trade 

é o European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) que é o mercado de 

emissões europeu baseado no limite e comércio de emissões.  

Na abordagem da taxação de emissões, determina-se um preço a ser pago a 

cada unidade de poluentes emitida, visando que com base no valor do tributo o 

mercado ajuste o nível de emissões.  

O Mercado de carbono (ou Comércio de emissões) pode ser conceituado como 

uma atividade surgida com a ratificação do Protocolo de Quioto, em 2005, e consiste 

de uma negociação de emissões de GEE. Em seu funcionamento países que 

possuam emissões abaixo do seu limite, possuem autorização para vende-las para 

países que estejam com suas emissões acima do limite estabelecido, possibilitando 

assim que atinjam as metas de emissão propostas. (GUIDA, 2016) apud (UNFCCC, 

2013b). 
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3. A EMISSÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA EM SEU CICLO DE VIDA 

Embora o sistema fotovoltaico seja amplamente reconhecido como uma das 

mais tecnologias limpas para geração de energia, este emite gases GEE e consome 

energia durante seu ciclo de vida, principalmente nos processos de obtenção de 

matéria-prima, o processo de fabricação dos painéis e de transporte (sobretudo os 

oriundos da china), que podem ser maiores do que sua energia saída em toda a sua 

vida. Portanto, a fim de completamente investigar os efeitos ambientais do ciclo de 

vida e energia desempenho de retorno do sistema fotovoltaico, avaliação do ciclo de 

vida é usada para medir sua sustentabilidade. 

Segundo MILLER et al. (2017), ao analisar o ciclo de vida dos painéis 

fotovoltaicos, considera a sobrecarga do inversor; bem como o impacto das emissões 

do rastreamento solar em diferentes localidades pelo mundo e também impactos da 

temperatura, fornecendo equações que explicam tais impactos, nos proporcionando 

um resultado das emissões de GEE do ciclo de vida por unidade de eletricidade 

gerada (gCO2e / kWh). 

De acordo com (LECCISI, 2016 et al. apud MILLER et al., 2017, p.761), as 

emissões de GEE de todo o ciclo de vida da produção de energia fotovoltaica foram 

estimadas em 76, 53 e 27 g de CO2 equivalente por kilowatthora de eletricidade 

gerada (gCO2e/kWh) para painéis fotovoltaicos de Silício monocristalino, Silício 

policristalino e telureto de cádmio, respectivamente, instalado no norte da Europa no 

ano de 2015, e em 33, 22 e 13 gCO2e/kWh para PV instalado no sudoeste dos Estados 

Unidos da América no mesmo ano de 2015.  

Comparado com as emissões de algumas outras fontes como energia eólica 

onshore, gás natural de ciclo combinado e energia de carvão pulverizado são de 

aproximadamente 12, 488 e 965 gCO2e / kWh, respectivamente. (SKONE, 2013 e 

Arvensen, A e Hertwich apud MILLER et al., 2017, p. 761). 

Além disso, (HOU et al, 2016 apud MILLER et al., 2017, p.761), faz um 

compilado dos estudos de avaliação do ciclo de vida dos painéis fotovoltaicos desde 

o ano de 2007, verificando uma emissão para os painéis de silício monocristalinos 

conectados à rede na China em um intervalo entre 60-87 gCO2e / kWh, dependendo 
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das condições de instalação, e que a fabricação do módulo foi responsável por mais 

de 84% das emissões do ciclo de vida da energia fotovoltaica.  

Já para estudos realizados em sistemas residenciais instalados na Nigéria, foi 

verificado que a intensidade de carbono variou entre 37 e 72 gCO2e / kWh.( Akinyele 

et al., 2017 apud MILLER et al., 2017, p. 761). 

DE acordo com (Kabakian et al., 2015 apud MILLER et al., 2017, p. 761) 

também analisou um pequeno sistema residencial, neste caso no Líbano, e descobriu 

que o a adição de baterias aumentou a intensidade de carbono da energia que chega 

ao usuário em uma pequena quantidade, de 39 a 40 gCO2e / kWh. 

Conforme, (Yu et al., 2017 apud MILLER et. al., 2017) descobriram que a 

energia fotovoltaica do silício policristalino produzida por meio de uma alternativa 

metalúrgica em comparação com o processo principal modificado da Siemens, reduziu 

o impacto ambiental total em mais de 5%. 

Após uma apurada revisão bibliográfica, foram definidas as principais variáveis 

que impulsionam a intensidade de carbono no ciclo de vida do painel fotovoltaico, 

sejam a fonte de eletricidade a montante, o tipo de célula, a eficiência do módulo, a 

irradiância no local da instalação e a vida útil do sistema tratamento da temperatura 

da célula e orientação do módulo. 

O modelo é rodado levando em consideração variáveis como sobrecarga do 

inversor, impactos da temperatura, eficiência de operação, localidade da instalação 

do painel, irradiância média anual do local de instalação, rastreamento solar de eixo 

horizontal, local de fabricação 

Ao analisar os impactos das variações de temperatura em diferentes 

localidades, incluindo Estados Unidos (Sudoeste e Nordeste), Singapura, México, 

Índia e China apontam para uma degradação precoce do painel e consequentemente 

queda da eficiência para os locais com temperaturas médias maiores. Portanto, 

sobretudo em locais quentes não podemos desconsiderar os efeitos reversíveis da 

temperatura na emissão de carbono. 

No exemplo da Índia, foram avaliados diversos módulos em 22 locais “quentes”, 

com temperaturas médias anuais acima de 22°C, e 5 locais frios, com temperaturas 
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anuais médias abaixo de 12 °C, e obtiveram um resultado de queda de rendimento de 

35% na saída de energia para os locais quentes no horizonte de 30 anos, enquanto 

para os locais frios apenas 12%. 

Ainda tomando como exemplo a Índia, cujo sul da índia é o local quente e o 

norte o local frio, considerando a contabilização dos impactos da temperatura a 

comparação das emissões inter-regionais é alterada significativamente. Se os 

impactos da temperatura são desconsiderados, a energia fotovoltaica do módulo 

sílicio policristalino no norte da Índia é estimada em 21% mais intensiva em carbono 

do que no sul da Índia (42 vs. 35 gCO2e / kWh). Se os efeitos reversíveis da 

temperatura forem contabilizados, a lacuna estimada diminui para 13% (44 vs. 39 

gCO2e / kWh). E se todos os efeitos da temperatura forem contabilizados, estima-se 

que a energia painel fotovoltaico de silício policristalino no norte da Índia é 5% menos 

intensiva em carbono do que no sul da Índia (41 vs. 43 gCO2e / kWh). Os mesmos 

efeitos foram verificados quando analisadas as regiões nordestes (fria) e sudeste dos 

Estados Unidos (quente). 

Segundo MILLER et al. (2017, p.768), estendendo o estudo a outras regiões 

(Índia, China, Australia, Egito, Rússia, Alemanha e outras regiões dos EUA e tipos de 

células, se conclui que (1) A localização influencia o impacto das emissões de 

rastreamento; (2) o rastreamento diminui a intensidade de carbono do painel 

fotovoltaico de silício policristalino na maioria das localizações; (3), o rastreamento 

reduz o intensidade de carbono dos painéis de telureto de cádmio no sudoeste dos 

EUA em aproximadamente 3%. 

Em Sydney, Austrália, por exemplo, eixo único horizontal o rastreamento 

aumenta a produção de eletricidade em 14% e a intensidade do carbono em 5%, de 

19 a 20 gCO2e / kWh. Na Alemanha, o rastreamento aumenta a produção de energia 

em 6% e as emissões em 13% de 31 a 35 gCO2e / kWh. 

Portanto, as variações de energia gerada e emissões de carbono quando 

analisamos as diferentes localizações é impulsionada principalmente pela latitude e 

cobertura de nuvem. Quanto maior for a latitude, maior será a inclinação do módulo o 

que maximiza a irradiância incidente, e mais irradiância é perdida ao “reclinar” para 

uma inclinação horizontal para rastreamento. Uma maior latitude também significa 
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mais atmosfera para a luz do sol viajar. Isso aumenta dispersão de luz, assim como 

maior cobertura de nuvens. Quanto maior a fração de luz ambiente difusa, menos 

energia para ser obtida rastreando a irradiância do feixe direto não difuso do sol. Ou 

seja, quanto menor ganho de energia pelo rastreamento significa menos eletricidade 

extra para amortizar as emissões da produção de rastreadores. 

No caso dos painéis de telureto de cádmio é exigido um ganho de geração de 

energia com a tecnologia de rastreamento acima de 20% para que seja reduzida a 

emissão de carbono, considerando as emissões de produção do sistema. Quando 

analisada o local de fabricação do painel fotovoltaico de silício policristalino, 

assumindo um mesmo local de implantação, Alemanha, Berlim, foram propostos 2 

cenários: no primeiro os painéis são fabricados na China e no segundo cenário foi 

considerada a fabricação na Alemanha. A tabela a seguir demostra as principais 

entradas consideradas pelo modelo e os resultados (saídas)  



30 
 

Tabela 1: Inputs e Saídas do Modelo Matemático para cenários de fabricação Europeu e 
Chinês  

Input Cenário 1 Cenário 2 

Local de Instalação Berlin, Alemanha Berlin, Alemanha 

Tipo de Célula Silício policristalino Silício policristalino 

Tipo de instalação inclinação fixa inclinação fixa 

Emissões de GEE a partir 
da eletricidade utilizada 
para fabricar os painéis 

(gCO2e/kWh) 

660 470 

Emissões de GEE a partir 
da eletricidade utilizada 

para realizar o balanço do 
sistema (gCO2e/kWh) 

470 470 

Local de fabricação China Europa 

Distância de envio entre o 
local de produção e 

instalação (km) 
17300 300 

Saída Cenário 1 Cenário 2 

Emissões GEE no Ciclo de 
Vida (gCO2e/kWh) 

67.5 53.2 

Fator de Capacidade 9.2% 9.2% 

Irradiância incidente 1071 1071 

Fonte: Adaptado (MILLER et al., 2017) 
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Apesar da distância muito maior a ser percorrida pelos módulos fabricados na 

China as contribuições do transporte para a diferença de emissões são pequenas 

(apenas 7%) e o que determina a grande diferença entre as emissões na verdade 

(48%) é a fonte de eletricidade, ou seja, a produção do módulo chinês usufrui de uma 

matriz elétrica que é mais dependente de fontes fósseis do que a eletricidade 

europeia. Ademais, a fabricação dos módulos chineses, além de serem dependentes 

de uma matriz elétrica que utiliza mais combustível fóssil, utiliza também uma maior 

quantidade de eletricidade) e, além disso, mais combustível. Portanto, conclui-se que, 

considerando todas as fases de produção do módulo (aquisição de areia de sílica e 

montagem do módulo), o chinês utiliza aproximadamente 30% mais eletricidades por 

módulo fabricado. 

Portanto, fazendo um resumo dos resultados verificados por (MILLER et 

al.,2017) no artigo, é possível concluir que: 1) as emissões são impactadas pelos 

efeitos da temperatura e são significativas em regiões quentes (ordem de 10%); (2) 

diferenças de emissões entre chineses e europeus na fabricação fotovoltaica são 

significativas (aproximadamente 25% de diferença); (3) os impactos das emissões da 

adição de rastreamento solar são significativos em alguns locais (até 12% de 

mudança) e insignificante em outros (1%), e (4) impactos da sobrecarga do inversor 

são pequenos (diminuição de menos de 2 gCO2e / kWh). 

Já (Zhai et al, 2012) avalia a mitigação das emissões de GEE, sejam CO2, SO2 

e NOx quando assumida uma penetração de 10% de sistemas fotovoltaicos na matriz 

de energia de diferentes estados dos EUA. Para isso, é utilizado um modelo chamado 

EnergyPLAN, o qual considera todos os fatores que influenciam nas emissões de 

GEE. Um resumo pode ser visto na Tabela 2. 
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Tabela 2: – Resumo das Emissões evitadas dos GEEs por Estado com a penetração da fonte 

fotovoltaica 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Zhai et al. 2012 

 

Ao analisar os resultados de mitigação da emissão de gases com a penetração 

de 10% dos painéis na matriz de geração dos estados, é notório a diferença entre 

estes, e essa diferença é provocada pela maior participação de fontes que utilizam 

combustíveis fósseis em sua matriz, como West Virgínia, que é refém da produção 

termelétrica a partir do carvão, produz 96% de toda a sua eletricidade. Outro aspecto 

importante responsável pela variação dos resultados entre os estados é a diferença 

de intensidade de emissão dentre os variados tipos de fontes fósseis e diferentes 

composições de matrizes elétricas desses estados. 

Outra conclusão que podemos tirar é que o fator de capacidade também 

influencia na diferença de resultados e esse fator diz muito respeito à localidade de 

instalação do painel fotovoltaico. Em tempo é possível inferir, conforme dito por Zhai 

et al., 2021 que a mitigação das emissões de CO2, SO2 e NOx são maiores nos locais 

com maior participação de usinas a carvão; maior emissão de combustível fóssil; e 

maior fator de capacidade fotovoltaica. 

Já o trabalho proposto por PENG et al. (2017) realiza a avaliação do ciclo de 

vida dos painéis fotovoltaicos e seus impactos ambientais associados durante o ciclo 

de vida. E utiliza dois indicadores ambientais bastante utilizados nesse tipo de 

avaliação:  o tempo de retorno de energia (do inglês energy Pay-back time - EPBT) e 

taxa de emissão de gases de efeito estufa (GEE). Ambos os quais são utilizados pelos 

Carvão Gás Natural CO2 SO2 NO2 CO3 SO3 NO3

West Virgínia 96.2 0,4 0,158 5110 1384 6,04 2,33 10,3 10,2 10,3

Indiana 92,8 3,4 0,173 7700 1262 6,24 1,75 8,3 7,6 7,7

Kentucky 92,7 3,2 0,175 5910 1526 5,08 2,42 9,7 8,9 9,1

Ohio 81,8 4,3 0,158 10050 1261 7,82 2 10,3 9,4 9,6

Colorado 62,2 27,4 0,226 2550 1241 0,43 0,9 7,4 1,9 3,8

Pensilvânia 48,1 13,7 0,172 14570 1003 5,11 1,01 12,1 8,6 9,1

Illnois 46,4 2,4 0,168 13710 1480 3,78 1,6 18,8 18,2 18,5

Texas 35 48 0,245 18510 876 0,02 0,4 6,5 0,1 4,7

Nova Iorque 9,6 33,4 0,156 9740 669 0,41 0,37 17,6 6,5 13,5

Califórnia 1 56,2 0,261 8960 934 0,01 0,25 15,5 1,1 10,6

Emissões evitadas (%)Emissões evitadas (g/W)
Fator de Capacidade 

assumindo 10% de 

penetração dos painéis 

solares

Estados

Fonte de Geração (%)
Capacidade instalada com 

penetração de 10% de 

Solar Fotovoltaico na 

matriz (MW)



33 
 

autores para avaliar a sustentabilidade e o desempenho ambiental de sistemas 

fotovoltaicos. Foram avaliados cinco tipos de sistemas fotovoltaicos silício 

monocristalino, silício policristalino, silício amorfo, filme fino de telureto de cádmio e 

cobre índio película fina de seleneto de gálio. Outros tipos de sistemas fotovoltaicos, 

incluindo os de alta concentração e o sensibilizado por corante, também são 

discutidos para comparações. 

Além disso, a avaliação do ciclo de vida analisará o uso de energia e os 

impactos ambientais associados ao desenvolvimento de produtos. O ciclo de vida 

inclui processo de fabricação de células solares, montagem do módulo fotovoltaico, 

equilíbrio do sistema de produção, transporte de material, instalação de sistema 

fotovoltaico e descarte ou reciclagem do sistema. O indicador EPBT é definido como 

os anos necessários para um sistema fotovoltaico gerar uma certa quantidade de 

energia (convertida em energia primária equivalente) para compensação do consumo 

de energia ao longo de seu ciclo de vida, incluindo requisitos de energia na fabricação, 

montagem e transporte de módulos fotovoltaicos, sistema instalação, operação e 

manutenção e descomissionamento ou reciclagem do sistema. equação de cálculo de 

EPBT pode ser geralmente apresentado como: 

 

Figura 7 – Equação do cálculo do Tempo de Retorno de Energia 
Fonte: (PENG et al., 2017) 

 

Onde:  

Einput - é a entrada de energia primária do módulo PV durante a vida ciclo, 

que inclui requisitos de energia na fabricação do módulo, transporte, instalação, 

operação e manutenção, e descomissionamento ou reciclagem de módulo, 

(MJ) 

EBOS, E - é a necessidade de energia dos componentes de equilíbrio do 

sistema (BOS), que inclui estruturas de suporte, cabeamento, eletrônicos e 

elétricos componentes, inversores e baterias (para sistema autônomo), (MJ) 

Eoutput - é a economia anual de energia primária devido à eletricidade gerada 

por sistema fotovoltaico, (MJ) 
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Para sistemas de energia FV, a taxa de emissão de GEE pode ser expressa 

como o total de emissões de GEE do sistema FV (incluindo equilíbrio do sistema) 

dividido pela quantidade de eletricidade gerada durante seu ciclo de vida. A equação 

utilizada por esse estudo para realizar 

A equação a seguir mostra como calcular a taxa de emissão de GEE de um 

sistema fotovoltaico específico: 

 

 

 

Onde: 

GHGe-rate -  é a taxa de emissão de GHG por unidade de energia elétrica gerada 

pelo sistema fotovoltaico (g CO2-eq./kW h);  

GEEe-total é a quantidade total de emissões de GEE ao longo do ciclo de vida (g 

CO2-eq.); 

A saída ELCA-output é a energia elétrica total gerada pelo sistema fotovoltaico 

durante seu ciclo de vida (kWh);  

GHGPV e GHGBOS são as emissões totais de GEE em relação aos módulos 

fotovoltaicos e componentes BOS, respectivamente. 

 

Os processos de fabricação de módulos fotovoltaicos à base de silício sejam 

os tipos silício monocristalino, silício policristalino e silício amorfo são ilustrados no 

esquema a seguir e contemplam principalmente redução de quartzo, grau metalúrgico 

purificação de silício, silício eletrônico ou produção de silício de grau solar, mono ou 

poli cristalização, corte de wafer, produção de células e painel ou montagem laminada. 

 Em primeiro lugar, a areia de sílica é colocada em um forno elétrico a arco para 

reduzir de modo a obter a impureza silício metalúrgico, este precisa ser ainda 

purificado em silício eletrônico pelo processo Siemens ou purificado em silício grau 

solar por processo modificado da Siemens ou outros processos. O processo da 

Siemens ocorre em uma câmara de reator em que os gases triclorosilano (SiHCl3) e 

hidrogênio (H2) são aquecidos a 1100–1200 °C para a reação, enquanto no processo 
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Siemens modificado o silano (SiH4) e gases de hidrogênio (H2) só precisam ser 

aquecidos a cerca de 800 °C. Assim, muita energia será economizada no processo 

Siemens modificado 

Já nos processos de fabricação de módulos fotovoltaicos de tecnologia de filme 

fino os processos são evidenciados no fluxograma abaixo, contemplando as seguintes 

etapas: primeiro, uma camada de óxido condutor transparente será depositado em um 

vidro de substrato limpo. Em seguida, a camada com composto orgânico de cádmio é 

depositado na camada de óxido condutor transparente por deposição de vapor 

químico metalorgânico. Depois sulcos são produzidos na camada de cádmio por um 

laser, CdTelayer é formado usando a pressão atmosférica com espaçamento próximo 

técnica de sublimação. Este processo é seguido por um processo térmico tratamento 

realizado com CdCl2 e, em seguida, padronização mecânica é feita. Finalmente, a 

célula solar CdS/CdTe é completada pela tela impressão com contatos de carbono e 

prata. 

O indicador de sustentabilidade na análise do ciclo de vida dos painéis 

fotovoltaicos, tempo de retorno de energia, diz respeito ao tempo necessário para 

gerar tanta energia quanto é consumida durante a produção e operação vitalícia do 

sistema. 

E um fato observado por (PENG et al., 2012), é a significativa diminuição da 

demanda de energia para a produção dos painéis de silício cristalino ao longo dos 

anos e com isso a consequente diminuição do tempo de retorno de energia, 

principalmente devido ao aprimoramento das tecnologias de produção, o aumento da 

eficiência de uso de material de silício, redução da espessura do wafer, diminuindo a 

perda de silício no processo de wafering, novos processos de cristalização que podem 

reduzir a energia consumo para a produção, substituição da purificação de silício de 

grau eletrônico padrão, reciclagem e reaproveitamento do silício. Notou-se, portanto, 

célula de silício cristalino diminuiu gradualmente de mais de 10.000 MJp /m2 em 1990 

para menos de 3.000 MJp/m2 em 2010. 

Em comparação com a célula solar de silício cristalino, a produção de célula 

solar de película fina requer muito menos material com custo muito menor. O processo 

de produção é relativamente simples sem processo de alta temperatura. 
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Outro fator importante para se obter uma maior eficiência ambiental, reduzindo 

tempo de retorno de energia, as emissões e a energia empregada na produção dos 

módulos é a melhoria dos processos e tecnologias de produção dos painéis, haja vista 

que a maior parte das emissões de GEE e consumo de energia são realizadas nessa 

etapa do ciclo de vida dos painéis fotovoltaicos.  

Segundo PENG et al.(2017) apud Alsema (2007), uma série de opções 

importantes para reduzir ainda mais o consumo de energia e os impactos ambientais 

durante os processos de produção de módulo fotovoltaico de silício cristalino, incluem 

a introdução de novos processos da matéria-prima de silício, reduzindo consumo de 

silício, aumentando a eficiência energética no cultivo de lingotes, reciclar pasta de 

Silício-Carbono, aumentando a eficiência energética na célula, processamento e 

montagem do módulo, e módulo de reciclagem eficaz materiais em fim de vida, adoção 

da tecnologia Siemens modificada para a purificação do silício. Se no momento de 

corte, ao invés do descarte o silício pudesse ser reciclado, o consumo seria 

substancialmente reduzido em 30–40%. A reciclagem da pasta Silício-Carbono pode 

diminuir a necessidade de energia do “wafer” em 15%, e a reciclagem da moldura de 

alumínio pode ajudar a reduzir 192 MJ / kg de energia primária. Além disso, 

reutilizando e recuperando wafers de silício do módulo é possível economizar 75% de 

energia em um módulo. 

Já para o filme fino, segundo PENG et al (2017) apud Fthenakis et al. (2011), a 

redução da espessura das células solares e a efetiva reciclagem dos módulos no final 

de sua vida útil seriam cruciais para resolver sobretudo os problemas de custos, mas 

também de recursos e impactos ambientais para alcançar um crescimento sustentável 

considerável, além de melhorias no processo tradicional da Siemens. 

Além disso, agora considerando tanto os painéis de silício como os e filme fino, 

uma medida que poderia surtir grande efeito sobre os impactos ambientais, sobretudo 

a taxa de emissão de GEE da matriz elétrica, é a utilização de fontes renováveis para 

a produção destes painéis (hídrica, eólica, solar, biomassa) quando assumimos que 

se utiliza fontes de energia elétrica baseada em combustíveis fósseis, principalmente 

termelétricas. Os estudos apontam que não é necessária uma substituição integral 

das fontes que utilizam combustíveis fósseis, mas uma substituição parcial já seria de 

grande impacto. 
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Portanto, ao observar os resultados de outras literaturas, (PENG et al., 2017) 

chega aos seguintes resultados, em se avaliando o gasto de energia necessária para 

a produção dos painéis, o tempo de retorno de energia, bem como as emissões de 

GEE durante o processo de produção de variados tipos de painéis, sejam os à base 

de silício os de filme fino e também os de tecnologia alternativa, os resultados estão 

expressos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 Comparação de Tempo de Payback, Demanda de Energia no Processo e Emissão 
GEE por tipo de painel fotovoltaico  

Tipo de painéis 
Tempo de 

payback (anos) 

Energia requesitada 
no processo 

produtivo (MJ/m2) 

Taxa de emissão de 
GEE (gCO2eq/KWh) 

Silício monocristalino 1,7 a 2,7 2860 – 5253 entre 29 e 45 

Silício policristalino 1,5 a 2,6 2699 – 5150 entre 23 e 44 

Filme fino Silício 
amorfo 

1,8 a 3,5 710 – 1980 entre 18 e 50 

Filme fino de 
Telureto de cádmio 

0,75 a 2,1 790 – 1803 entre 14 e 35 

Filme fino de cobre 
índio de seleneto de 

gálio 
ND1

 1069 - 1684 entre 10,5 e 46 

Sistemas 
fotovoltaicos de alta 

concentração 
(multijunção III-V) 

0,7 a 2,64 5150-8170 entre 18 e 45 

Células de 
heterojunção 

1,2 – 2,3 ND 20 

Células 
sensibilizadas por 

corante 
4,92 a 27,9 ND 84,5-393 

Fonte: (Adaptado PENG et. al, 2017) 

Os valores observados de necessidade de energia, tempo de retorno e as taxas 

de emissão de GEE de diferentes sistemas fotovoltaicos variam significativamente 

devido à variação dos fatores de influência, como tipo de célula solar, tipo de módulo, 

 
 

 

1 ND: Não disponível na literatura consultada 
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processos e tecnologias de fabricação, métodos e locais de instalação, localização, 

condições meteorológicas, métodos de estimativa. 

Com base em (PENG et al, 2017),  quando é analisado todo ciclo de vida dos 

painéis fotovoltaicos sob os aspectos da necessidade de energia, tempo de retorno 

de energia e taxa de emissão de GEE podemos inferir que dentre os cinco tipos 

comuns de células solares, a tecnologia de filme fino de telureto de cádmio é a 

tecnologia que fornece os melhores benefícios ambientais, bem como o tempo mais 

curto de retorno e a menor da taxa de emissão de GEE devido à sua demanda de 

energia de ciclo de vida mais baixa e relativamente maior eficiência de conversão, ao 

passo que os sistemas fotovoltaicos à base de silício evidenciam os piores 

desempenhos ambientais, considerando a sua energia requisitada e impactos 

ambientais durante o ciclo de vida, especialmente o silício monocristalino, devido sua 

elevada intensidade de energia dos processos de produção de células solares. 

  Adicionalmente, os sistemas fotovoltaicos avançados, sejam o de alta 

concentração, heterojunção e sistemas fotovoltaicos sensibilizados por corante 

demonstram também bom desempenho ambiental, mas é necessário que sejam 

revisados os resultados, sendo necessárias novas pesquisas para se obter resultados 

mais precisos, sobretudo de energia requerida para a produção dos módulos, o que 

impactaria nas emissões de GEE. 

Por fim, KOMMALAPATI et al. (2017) avalia e quantifica, a partir da avaliação 

do ciclo de vida, a sustentabilidade de diferentes tipos de painéis fotovoltaicos e 

sistemas de concentração de energia solar, com foco nas emissões de gases GEE ao 

longo do ciclo de vida. Para isso foram considerados na análise painéis fotovoltaicos 

não orgânicos de silício cristalino, sendo: mono ou policristalino; os de filme fino, 

sendo: silício amorfo, película fina de múltiplas junções, telureto de cádmio, diseleneto 

de cobre-índio e filmes finos de cobre-índio-disseleneto de gálio. Já os painéis 

fotovoltaicos que utilizam materiais orgânicos em sua produção foram considerados: 

os painéis orgânicos e células solares sensibilizadas por corante. E por fim, foram 

analisadas as emissões do ciclo de vida dos sistemas de concentração de energia 

solar, sendo: Calha parabólica, Receptor central, Prato parabolóide, Chaminé solar e 

Lagoa solar. 
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As emissões de GEE do ciclo de vida de eletricidade dos sistemas fotovoltaicos 

e dos sistemas concentradores de energia solar foram avaliados usando métricas 

estatísticas. 

Portanto, (Kommalapati et al 2017), faz uma análise de um apanhado de literaturas 

que estudam o ciclo de vida, sobretudo sob o aspecto das emissões de GEE e do 

tempo de retorno de energia requerida na etapa de produção dos painéis, um total de 

43 (quarenta e três), sendo 31 (trinta e um) de sistemas compostos de silício e filme 

fino e outros 12 (doze) sobre os sistema de concentração de energia solar ao redor 

do mundo em países como Japão, China, EUA, Europa, Singapura, Alemanha, 

Portugal, Itália, Holanda, Suíça, Deserto do Saara, Espanha, sudeste Europeu. Ao 

compilar e consolidar os dados a partir de métodos estatísticos o referido estudo 

chega ao resultado evidenciado na   
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Tabela 4. 

É unanimidade que as grandes variações de resultado de emissões e de tempo 

retorno e de um modo geral do ciclo de vida dos painéis é dada por fatores como o 

nível de radiação solar, a posição de módulos, intensidade de energia empregada e 

mistura de combustível da matriz elétrica na fabricação dos módulos, radiação solar e 

eficiência de conversão são os principais fatores que influenciam o desempenho do 

ciclo de vida. 

Considerando-se os silícios cristalinos, os policristalinos em detrimento 

mostraram ser uma opção mais sustentável, sobretudo sob a ótica ambiental por 

registrarem menores emissões e menor tempo de retorno de energia. 

Contudo, quando comparamos com as tecnologias de filme fino, estas se 

mostram muito mais vantajosas no aspecto ambiental. Essa vantagem está 

intimamente relacionada com a menor utilização de matérias primas e energia em sua 

produção. Entre todas as diferentes categorias de painéis fotovoltaicos consideradas 

neste estudo, a opção que se mostra como a mais adequada sob o pilar ambiental é 

o sistema fotovoltaico telureto de cádmio, o qual registra as menores emissões e 

tempos de retorno. 
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Tabela 4 Comparação do Tempo de Payback e da Emissão de GEE por tipo de painel 
fotovoltaico 

Tipo de painéis Tempo de 
payback (anos) 

Taxa de emissão de GEE 
(gCO2eq/KWh) 

Silício monocristalino 6,07 85,33 

Silício policristalino 3,15 73,68 

Filme fino Silício amorfo 3,18 57,49 

Filme fino de Telureto de cádmio 1,25 23,22 

Filme fino de diseleneto de cobre-
índio 

2,07 50,5 

Filme fino de cobre índio 
disseleneto de gálio 

2,5 39,2 

Painéis fotovoltaicos orgânicos ND2 ND 

silício de película fina de múltiplas 
junções 

2,5 39,2 

Células sensibilizadas por corante ND 33 

Calha parabólica 1,0-1,08 79,8 

Receptor central 1,0-1,02 85,67 

Prato parabolóide ND 41 

Chaminé solar ND 35,67 

Lagoa solar ND 5,5 

Fonte: ...Adaptado (Kommalapati et al 2017) 

Para os sistemas orgânicos não foram encontrados estudos, apenas um para 

os de células sensibilizadas por corante não gerando dados com universo amostral 

adequado, se fazendo necessários portanto, esforços maiores de pesquisa. 

Para os sistemas de concentração de energia solar e funcionamento à base de 

trabalho foram gerados dados válidos apenas para as emissões de GEE. Para os 

quais a calha parabólica amplamente utilizada e os sistemas de geração de 

eletricidade concentrador de energia solar de receptor central emitiu 

aproximadamente 50% mais GEEs do que o prato parabolóide, a chaminé solar e o 

lago solar. 

  

 
 

 

2 ND: Não disponível na literatura consultada 



42 
 

4. METODOLOGIA 

4.1 Custo de abatimento marginal de carbono – MAC 

As curvas de custo de abatimento marginal são uma forma conveniente de 

descrever a resposta de um modelo a um preço de carbono. As curvas de custo de 

abatimento marginal podem ser elaboradas como uma redução nas emissões de 

carbono medidas em milhões de toneladas métricas de carbono (milhões de tC), ou 

como uma redução no percentual de emissões de carbono do cenário de linha de 

base. (Sands*, 2004) 

As curvas do Custo Marginal de Abatimento (MAC) são utilizadas como uma 

ferramenta de política para a avaliação econômica das opções de mitigação das 

mudanças climáticas. Isso se deve à simplicidade com que representam a complexa 

questão do custo-benefício na redução de emissões. As curvas MAC facilitam e 

simplificam a comunicação de um tema profundo entre as diversas partes 

interessadas. (Kesicki* & Strachan, 2011) 

Pode-se definir uma curva MAC como um gráfico que indica um custo, em geral 

alguma moeda por t CO2, associado à uma unidade (custo marginal) de redução de 

emissões para quantidades variáveis de redução de emissão (em geral, em milhões 

de toneladas de CO2). Uma curva MAC indica o custo marginal de abatimento, mas 

também pode ser usada para determinar o custo médio e o custo total de abatimento 

calculando-se a integral. (Kesicki* & Strachan, 2011) 

(Kimura & Santos, 2016) apud Mudanças Climáticas (IPCC, 2006) e (Kimura & 

Santos, 2016)  apud Plano ABC (Observatório ABC, 2013) trazem a fórmula para o 

cálculo do custo marginal de abatimento como: 

 

𝐶𝑀𝐴 =   (𝐶𝐴𝐿𝑡𝑏 − 𝐶𝐴𝐿𝑡𝑎)/(𝐸𝐴𝑡𝑏 − 𝐸𝐴𝑡𝑎) 

 

Onde:  

CMA ($): Custo Marginal de Abatimento da tecnologia de mitigação de GEE;  

CALtb ($/t CO2 eq): Custo anual líquido da tecnologia atual (base);  

CALta ($/t CO2 eq): Custo anual líquido da tecnologia de abatimento;  

EAtb (t CO2 eq): Emissões líquidas de GEE com tecnologia atual (base);  
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EAta (t CO2 eq): Emissões líquidas GEE com tecnologia de abatimento; 

 

As MAC são uma representação do custo marginal da redução das emissões 

de GEE. Um ponto da curva (q, p) representa o custo marginal para se abater uma 

unidade adicional de GEE. A Figura 10 exemplifica uma curva de custo marginal de 

abatimento típica. A área abaixo da curva indica o custo total de abatimento da 

quantidade de GEE para a região (ROCHA, 2003). 

 

Figura 8 - Curva de custo marginal de abatimento para uma determinada região. 
Fonte: (ROCHA, 2003 apud Adaptado de Ellerman & Decaux, 1998) 

 

O custo total de abatimento, para duas regiões com MAC distintas, será 

reduzido conforme a região com maior custo influencia a região com menor custos a 

realizar abatimento por ela. Ao abater mais suas emissões, a região com menor custo 

cria emissões reduzidas que podem ser vendidas para a região com maior custo. 

(ROCHA, 2003) 

A Figura 6 ilustra os ganhos decorrentes do comércio entre duas regiões, R1 e 

R2, sujeitas a diferentes metas de abatimento: redução de CO2 = q1 para R1 e q2 para 

R2.  
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Figura 9 - Curvas de custo marginal de abatimento para diferentes regiões (Rocha, 2003) 
Fonte: (ROCHA, 2003 apud adaptado de Ellerman & Decaux, 1998) 

 

Pode se determinar as MAC de duas formas: pela abordagem “top-down” e pela 

abordagem “bottom-up”.  Na abordagem “top-down”, os modelos de equilíbrio são 

calculados com base em diferentes níveis do abatimento de carbono. Estes valores 

são calculados como uma função do nível de abatimento, para um tempo T e uma 

região R. Uma linha pode ser estabelecida entre os pontos a fim de se determinar a 

MAC da região R no tempo T. Nessa abordagem acaba-se por se superestimar o 

potencial de abatimento de projetos de MDL/Implementação Conjunta, pois 

normalmente se ignoram algumas restrições, como a substituição de energia (por 

exemplo: na abordagem “top-down”, é possível a substituição de energia térmica por 

nuclear em países não Anexo I). (ROCHA, 2003) 

Na abordagem “bottom-up”, as MAC são derivadas com base em funções de 

oferta de certificados de redução de emissões, provenientes de projetos de MDL e 

Implementação Conjunta (JI). Um dos benefícios dessa abordagem é que as MAC 

geradas possuem a tendência de serem mais realistas.  (ROCHA, 2003) 

Os custos possuem papel central nas curvas MAC. As definições de custos 

variam bastante e podem ser diferenciadas em diferentes níveis. O custo de 

tecnologia leva em conta uma tecnologia especifica com muitas aplicações em 

diferentes projetos e considera as evidências das curvas de aprendizado. A medição 

dos custos também considera os custos de investimento, custo de operação e 

manutenção e custo de combustível. As curvas MAC que são baseadas na avaliação 
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individual de medidas comumente dependem dessa categoria de custo. (KESICKI* & 

EKINS, 2011)  

4.2 O Modelo Matemático Utilizado 

O planejamento oficial do Governo brasileiro para a expansão do setor elétrico é 

realizado pela EPE.  A expansão necessária para atender a previsão de aumento da 

demanda deve apresentar o mínimo custo, além de garantir a qualidade do 

suprimento. Para isso, é utilizado o modelo matemático proposto por GANDELMAN 

(2015), que busca minimizar o custo de operação do sistema somado ao custo de 

expansão (custo de instalação de novas usinas e linhas de transmissão). A expansão 

ótima será aquela que minimiza a soma entre o custo de investimento e o custo de 

operação. O primeiro é o quanto é gasto para se construir novas usinas, e o segundo 

é o custo para se operar as usinas existentes. A Figura 10 representa resumidamente 

o modelo.  

 

Figura 10 - Esquema do problema de expansão. 
Fonte: Adaptado de EPE (2019) 

 

Nesse sentido, o cenário mais barato seria não operar o sistema (sem gastar 

com combustíveis) e não o expandir, ou seja, não construir novas usinas. Porém, a 

primeira restrição do problema está relacionada ao atendimento da demanda, já que 

produção de energia deve ser sempre maior do que a demanda. Por isso, é necessário 

operar o sistema, a menor custo, e expandi-lo de modo que se atenda a previsão de 

aumento de demanda. 

 O modelo é implementado utilizando modelagem matemática, e os dados de 

entrada para o modelo matemático são: 

Custo de Operação Custo de Investimento

Função Objetivo: Minimizar a Soma

Restrições de 
Atendimento Energético

Restrições de 
Atendimento a Demanda 

Máxima Instantânea

Restrições Ambientais
Disponibilidade de Fontes 

e Projetos

Restrições
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• Parque Existente: Custos de Operação e Manutenção, Usinas e suas 

características, Séries Hidrológicas, Séries de Ventos, etc.; 

• Portfólio de Projetos para Expansão: Séries de Energia de cada projeto, 

emissões por MWh produzido, Custo Fixo e Custo Variável; 

• Previsão de Demanda futura de energia. 

Foram adotados dados econômicos e técnicos do setor elétrico brasileiro que 

são disponibilizados pela EPE. Em relação aos dados econômicos pode-se destacar 

os custos de geração do parque gerador atual e os custos de expansão do parque 

(instalação de novas usinas). Já em relação aos dados técnicos destaca-se os fatores 

de capacidade das fontes, demanda de energia, sazonalidades etc. 

As fontes renováveis de energia, por não precisarem pagar pelo “combustível” 

na sua geração, possuem custo variável unitário (CVU) zero, como pode ser 

observado na Tabela 1. O CVU é somente considerado em fontes cujo combustível é 

pago, no caso combustíveis não renováveis. 
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Tabela 5 - Custos envolvidos nas diversas fontes energéticas.  

Tipo 
Vida Útil 
(anos) 

Investiment
o R$/kW 

Encargos 
R$/kW.ano 

O&M Anual 
em 

R$/kW.ano 

Custo 
Variável 
Unitário 

(R$/MWh) 

Emissão (t 
equivalent
e/MWh) 

Hidro 30 
R$ 6.900 a 
18.900 

R$ 400 a R$ 620 R$        50,00   

PCH 30 R$         7.500 R$           230,00 R$        90,00   

Fotovoltaica 20 R$         2.400 R$           140,00 R$        40,00   

Eólica 20 R$         4.800 R$           190,00 R$        90,00   

Eólica 
Offshore 

20 R$       10.000 R$           380,00 R$     300,00   

Biomassa 
(Bagaço de 

Cana) 
20 R$         4.000 R$           190,00 R$        90,00 R$            - 0,00 

Cavaco 20 R$         6.000 R$           250,00 R$     120,00 R$    200,00  

Biogás 20 R$         7.500 R$           300,00 R$     500,00 R$        0,00 0,34 

Gás Natural 20 
R$ 2.700 a 
R$ 3.800 

R$ 210 a R$ 240 
R$ 140 a R$ 
240 

R$ 272 a R$ 
439 

0,34 

Carvão 
Nacional 

25 R$         8.000 R$           630,00 R$     110,00 R$    120,00 1,10 

Nuclear 30 R$       19.000 R$           600,00 R$     320,00 R$      35,00  

Usinas 
Reversíveis 

30 R$         6.000 R$           250,00 R$        60,00   

Bateria - Íon 
Lítio (3h) 

20 R$         6.000 R$           250,00 R$     60,00   

Fonte: (EPE, 2020) 

   

Ademais, tanto as usinas reversíveis quanto as baterias possuem os mesmos 

valores de custo de investimento, encargos e operação, além dos custos referentes à 

manutenção. No entanto, vale ressaltar que a vida útil das usinas reversíveis é de 30 

anos, enquanto das baterias é apenas 20 anos, ou seja, embora apresentem custos 

parecidos, as usinas reversíveis são menos caras quando se considera sua vida útil, 

devido ao maior tempo de financiamento o qual contribui para a redução da parcela 

mensal. 

A energia nuclear, por sua vez, é a fonte que exige maior investimento inicial, 

seguida pelas hidrelétricas, dependendo da estrutura necessária à sua implantação, 

e pela eólica offshore. Por outro lado, as fontes que requerem um menor investimento 

são a energia fotovoltaica e a termelétrica a gás natural. Esta, por possuir um 

investimento inicial menor e ser uma fonte de inicialização rápida, torna-se uma fonte 

importante no contexto da transição energética. 
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Vale destacar também que as fontes com menor valor de encargos são a 

fotovoltaica, a eólica e a biomassa. No caso da fotovoltaica e da eólica, isso ocorre 

devido ao fato de elas não utilizarem combustível para a geração de energia, logo, 

não pagam os impostos associados à aquisição desse recurso.  

Além dessas informações, a Tabela 5 também apresenta os valores de emissão 

de cada uma das fontes de energia. Tais valores, no entanto, se referem apenas à 

operação das usinas e não aos seus ciclos de vida. 

Além dos parâmetros financeiros, vários parâmetros técnicos são utilizados para 

cada fonte de energia. Dentre eles destaca-se os Dados de Demanda; as 

Características Técnicas da Produção das Fontes de Energia; e as Características da 

Rede de Transmissão.  

Para se elaborar um plano de expansão energética, é necessário conhecer a 

previsão de demanda de energia no horizonte planejado. Nesse sentido, os dados que 

serão utilizados são os mesmos disponíveis no Plano Decenal de Expansão 2030 da 

EPE. 

Algumas projeções do Plano podem ser observadas a seguir. O Gráfico 1 

apresenta a projeção de demanda anual para o Brasil, enquanto o 2 apresenta a 

sazonalidade da demanda, por exemplo, para as regiões sudeste e nordeste no ano 

de 2029. Observa-se que a demanda em ambas as regiões é menor nos meses de 

inverno e maior nos meses de verão. 
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Gráfico 1 – Projeção da Demanda  

 

Fonte: (EPE, 2020b) 

 

. 
Gráfico 2 - Sazonalidade da demanda para as regiões nordeste e sudeste do Brasil 

 

Fonte: (EPE, 2020b) 

 

A demanda energética possui inclusive uma sazonalidade diária, a qual ocorre 

dentro das 24 horas, porém é computacionalmente inviável simular o planejamento 

dos próximos anos com base em horas, devido ao grande volume de dados e uma 

demanda de uma capacidade de processamento muito alta. Por esse motivo, a 

demanda mensal é resumida em quatro patamares de carga representativos, 

conforme mostrado no Gráfico 3.  
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Além disso, nota-se que a área (energia) de ambos (azul e amarelo) possuem o 

mesmo valor, ou seja, a integral de ambas é igual. Tal informação é fundamental, pois 

cada uma das tecnologias pode ou não conseguir atender bem o Patamar 4, que 

representa a demanda máxima instantânea esperada para cada mês e é um valor 

muito maior do que a demanda esperada. Tal patamar, além de conter uma folga de 

segurança, é baseado na demanda máxima observada para cada mês do histórico, 

projetada para frente, e sua duração é de 0,3 horas em um dia. 

 

Gráfico 3 - Sazonalidade diária e os patamares de carga representativos 

 

 

. Fonte: Elaboração própria. 

 

A sazonalidade; a capacidade de garantia de atendimento da demanda máxima; 

e as características da rede de transmissão são características técnicas da produção 

das fontes de energia as quais influenciam na geração da energia elétrica e são 

consideradas para se definir o plano mais eficiente para expansão da demanda de 

energia.  

Todas as fontes de energia intermitentes possuem características sazonais, 

algumas mensais e outras diárias. A energia fotovoltaica, por exemplo, apresenta uma 

curva característica e não gera energia no período da noite.  

Já em relação à sazonalidade mensal pode-se citar os regimes de vento que 

influenciam a geração de energia eólica; os períodos chuvosos e de seca que 
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impactam na geração hidrelétrica; e os períodos de safra que afetam a geração de 

termelétricas que utilizam a biomassa como combustível. No Gráfico 4, é possível 

observar o comportamento sazonal de algumas fontes ao longo de um ano. 

 

Gráfico 4 - Sazonalidade de algumas das fontes renováveis de energia 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Essas sazonalidades podem ser complementares, o que permite um efeito 

portifólio entre as fontes, como pode ser observado no Gráfico 5 em que as curvas 

das PCHs no Sudeste e das eólicas no Nordeste apresentam comportamento inverso 

ao longo dos meses, ou seja, à medida que uma aumenta, a outra diminui, indicando 

uma complementaridade entre si. O pode ser observado em relação às curvas de 

biomassa e da usina hidrelétrica, indicando que a safra da cana-de-açúcar ocorre 

entre abril e outubro, justamente o período que ocorrem menos chuvas. Para todas as 

fontes intermitentes, foram utilizados os dados de sazonalidade disponibilizados em 

(EPE, 2020b). 

Durante o dia, é possível observar uma sazonalidade da demanda, e o sistema 

deve estar preparado para suportar uma demanda máxima, representada pelo 

Patamar 4 do Gráfico 3. Algumas tecnologias possuem flexibilidade para dar esse 

suporte, como as usinas hidrelétricas, as quais conseguem modular a vazão 

instantânea para suprir uma determinada demanda, inclusive por um curto período, 

aumentando rapidamente sua produção. No Gráfico 5, observa-se o efeito da 

utilização dessas usinas para atendimento da demanda máxima diária, cujo pico 

ocorre entre 19:00 e 20:00 horas, horário de maior gasto de energia elétrica. 
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Gráfico 5 - Utilização das UHEs para suprimento da demanda máxima diária no Sistema 
Interligado Nacional (SIN) 

 

Fonte: EPE (2020) 

 

O Gráfico 6 apresenta as capacidades de atendimento aos patamares de 

demanda de energia pelas diferentes fontes. Os patamares 2 e 3 são totalmente 

atendidos pelas quatro fontes de energia analisadas. A fontes fotovoltaicas, no 

entanto, não possuem total capacidade de suprir a demanda no patamar 1, o qual 

abrange a parte noturna do dia. Além disso, o patamar 4, que representa a demanda 

máxima diária, não é atendido pelas fotovoltaicas, devido à intermitência dessas 

fontes no sistema. 

 

Gráfico 6 - Capacidade de atendimento dos patamares de energia pelas diferentes fontes 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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É necessário considerar as linhas de transmissão devido ao fato de serem 

limitadoras da operação do sistema, uma vez que possuem capacidade máxima de 

escoamento de energia. Para exceder este limite é necessário investir em expansão 

da rede de transmissão, o que representa um custo associado. Por exemplo, pode-se 

dizer que, ao se instalar uma usina eólica no Nordeste para atendimento de uma 

demanda no Sudeste, é preciso considerar o custo da ampliação do sistema de 

transmissão entre estas regiões.  

Ao utilizar esse modelo a fim de se estimar o custo da expansão, a EPE 

considera as usinas termelétricas movidas a combustíveis fosseis para compor o 

portifólio de menor custo de geração de eletricidade no Brasil. Dessa forma, qualquer 

alteração na quantidade economicamente ótima de energia não renovável indicada 

pelo modelo (Cenário Base) leva obrigatoriamente a um custo de expansão mais 

elevado. Para substituir essas fontes, deve-se restringir a quantidade de energia 

proveniente delas antes de executar o modelo, o qual, para suprir a demanda, 

ampliará automaticamente a quantidade de energia proveniente de fontes renováveis 

(Cenário Alternativo), aumentando consequentemente o custo. Por outro lado, com 

uma maior participação das energias renováveis na matriz elétrica, as emissões de 

CO2 tendem a reduzir, uma vez que não há queima de combustíveis fosseis durante 

a operação. Essa ideia é ilustrada na Figura 11. 
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Figura 11 - Variação do custo e da emissão de CO2 por cenário 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao se dividir a diferença de custo pela diferença de emissão entre os dois 

cenários, encontra-se o custo de abatimento do carbono (R$/[tonelada CO2eq]). No 

caso deste trabalho será estimado o custo de abatimento de carbono da inserção de 

energia fotovoltaica distribuída. O Cenário Base considerado será o portifólio ótimo 

estimado pela EPE no Plano Decenal de Expansão de Energia 2030. A Figura 17 

ilustra o este modelo conceitual. 

4.3 Etapas do Cálculo 

Diante do aqui exposto, é possível perceber que o cálculo do Custo de 

Abatimento de Carbono no âmbito da Geração de energia elétrica a partir da fonte 

Fotovoltaicas é, de um modo geral simples, contudo, requer alguns inputs.  

Primeiramente, será necessário estimar um potencial de geração de energia 

para dois cenários distintos, ou seja, determinar duas projeções da potência instalada 

para cada alternativa energética que compõe a matriz elétrica brasileira, desse modo 

conseguimos estimar, com o auxílio de software, as emissões de CO2 equivalente 

para cada cenário, um cenário padrão, baseado nos projeções já existentes do PDE 

2030, e outro cenário alternativo considerando mais instalação de fotovoltaica, com 

isso conseguimos ao mesmo tempo que estimar a diferença de emissões de CO2 eq. 

entre cada cenário, o incremento de potência instalada para a fonte fotovoltaica. Serão 
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acrescidas às emissões de geração, as emissões do ciclo de vida dos painéis 

fotovoltaicos. 

Posteriormente, definimos um fator de preço de instalação dos painéis em 

R$/Watt, baseado nos valores praticados no mercado, um fator para a modalidade 

centralizada e outro para a modalidade distribuída, então multiplicamos esses fatores 

pelo incremento de potência instalada. 

 Por fim o cálculo para se estimar o custo total de abatimento consiste na 

relação entre o custo total em reais (R$) para a implantação dos painéis e a diferença 

de emissão de CO2 eq. entre os cenários supracitados. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Portanto, para uma análise efetiva dos resultados de custo de abatimento da 

fonte energia elétrica fotovoltaica, foram considerados neste trabalho, à título de 

comparação, dois cenários distintos: um deles contemplando as projeções trazidas 

pelo Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 – PDE 2030, documento elaborado 

pela EPE, responsável por trazer as principais expectativas e perspectivas para a 

expansão do setor energético no âmbito nacional nos próximos 10 anos, até 2030, 

nesse caso. O outro cenário, diz respeito, a um contexto alternativo, especificamente 

quando falamos da geração de energia elétrica a partir de fontes fotovoltaicas, 

portanto este cenário considera um incremento de potência instalada dos painéis 

fotovoltaicos para o mesmo período quando comparado com o PDE 2030, o referido 

cenário foi intitulado como “Projeção Alternativa”. 

É possível perceber que ao considerarmos uma maior entrada, ou seja, 

aumentar a projeção de potência instalada dos painéis fotovoltaicos para ambas as 

modalidades surte um efeito negativo sobre as usinas eólicas, podendo ser observado 

um decréscimo de potência instalada, de praticamente 500 MW quando comparado 

com o previsto pelo PDE 2030. Isso é explicado pelo fato de a matriz elétrica brasileira 

ser majoritariamente composta por fontes renováveis, onde a fonte eólica representa 

pouco mais de 11% do potencial de geração instalado atualmente (ANEEL, 2021). O 

mesmo não aconteceria, por exemplo, se fossemos aplicar o mesmo exercício para a 

matriz geradora de energia elétrica alemã, a qual tem uma parcela muito 

representativa de termelétricas movidas a carvão. Ainda no cenário da Projeção 

Alternativa, quando comparado ao do PDE, é possível observar um tímido 

crescimento da térmica a gás natural por volta de 36 MW. 

Agora, no âmbito da geração fotovoltaica, assumindo a diferença entre a potência 

instalada no PDE 2030 e a projetada para o cenário alternativo, chegamos a uma 

diferença de aproximadamente 520,15MW entre as projeções e as demais alternativas 

energéticas permaneceriam inalteradas. 
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Gráfico 7 – Projeções de potência instalada das fontes Eólica, Fotovoltaica (Centralizada e 

Distribuída) e Termelétrica à Gás Natural nas Projeções PDE e Alternativa 

 

Portanto, a potência total instalada da matriz elétrica brasileira ao compararmos 

o contexto PDE 2030 e a Projeção Alternativa é praticamente a mesma, sendo 

considerado um pequeno incremento de 68MW para o cenário fictício. Isso representa 

uma parcela insignificante dos 37.786 MW totais instalados, conforme elucida o 

gráfico abaixo, ademais demostra que estamos partindo de um contexto muito similar, 

onde, via de regra, a energia eólica fora substituída pela fotovoltaica. 

 

Gráfico 8 – Projeção da Potência Instalada do Cenário PDE e do Cenário Alternativo em 
Megawatts 

  

Fonte: Elaboração Própria 
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É intuitivo pensar que o custo específico para a implantação da Geração 

distribuída é maior quando comparado com a modalidade centralizada e as grandes 

usinas fotovoltaicas, haja visto que quando estamos falando em uma instalação em 

grande escala, certamente será mais barato do que instalar em pequena escala em 

telhados ou coberturas de estabelecimentos comerciais o equivalente a potência 

instalada que uma usina fotovoltaica, são muito mais pontos de conexão e os custos 

associados a cada localidade são intuitivamente maiores. 

 Portanto, para avaliar de forma mais criteriosa a diferença entre os custos 

associado a implantação dos painéis fotovoltaicos para cada modalidade (centralizada 

e distribuída) foi atribuído um fator multiplicador baseado em valores do mercado pré 

pandemia e com a pandemia em curso, em R$/Wp (reais por watt-pico), segundo 

levantamento realizado pela (EXAME,2021), para a instalação de painéis fotovoltaicos 

residenciais. 

Foi assumido, portanto, um valor multiplicador de 4 para a fonte centralizada e 

5,43 R$/Wp para as instalações distribuídas. Esses fatores multiplicados pelos 

520.145.541,33 W, que é a diferença de potência instalada de fonte fotovoltaica entre 

o cenário PDE e a projeção alternativa, nos dá resultados de R$2.080.582.165,30 para 

a fonte centralizada e R$ 2.828.385.610,22 para a fonte distribuída. 

Gráfico 9 – Custo para implantação das modalidades centralizada e distribuída 

 

2,828,385,610.22 

R$2,080,582,165.30 

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

 3,000,000,000.00

C
u

st
o

 e
m

 R
S

Custo de Implentação

Cenário Alternativo x Cenário PDE 2030 - Custo de 
Implantação

Fotovoltaica Distribuída

Fotovoltáica Centralizada



59 
 

Para calcular as diferenças de emissão para ambos os cenários, foi realizada 

uma simulação no modelo matemático desenvolvido por GANDELMAN (2015), pelo 

qual obtemos os resultados de 220,74 MtCO2eq emitidas para o cenário do PDE 2030 

e 221,61 MtCO2eq para o cenário alternativo, uma diferença de 871.889,13 toneladas 

de CO2eq, justificadas pelo pequeno incremento da fonte térmica a gás natural e das 

emissões inerentes aos processos do ciclo de vida dos painéis fotovoltaicos, conforme 

é possível verificar no gráfico abaixo 

 
Gráfico 10 – Diferença de Emissões CO2 equivalente nas Projeções PDE e Alternativa 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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cotação atual do dólar frente a moeda brasileira. Foi verificada um custo de abatimento 

cerca de 36% superior para a modalidade de geração distribuída, conforme pode ser 

observado no gráfico a seguir. 
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Gráfico 11 – Diferença de Emissões CO2 equivalente nas Projeções PDE e Projeção 

Alternativa 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 6 - Ranking de Custo de Abatimento das Opções Setoriais de Mitigação para Cumprimento da 
NDC em 2030 

Setor (Segmento) Opções de mitigação 
Custo de  
abatimento 
(US$/tCO2eqv.) 

Indústria (Cimento) Troca de combustíveis 1,0 

Indústria (Siderurgia) Eficientização na recuperação de calor nos processos 1,0 

Indústria (Siderurgia) Troca de combustíveis 1,0 

Indústria (Outros 
Setores) 

Troca de combustíveis 1,3 

Energia (Refino) Eficientização elétrica em motores 6,6 

Indústria (Químico) Eficientização na recuperação de calor nos processos 6,9 

Gestão de Resíduos 
(RSU) 

Eficientização na recuperação de calor nos processos 11,3 

Indústria (Cimento) Eficientização na recuperação de calor nos processos 11,3 

Energia (Refino) Eficientização no consumo de hidrogênio 14,1 

Indústria (Outros 
Setores) 

Eficientização na recuperação de calor e vapor nos 
processos 

16,5 

Afolu (Florestas) Expansão do cultivo de florestas comerciais 20,5 

Indústria (Químico) Eficientização na recuperação de vapor nos processos 20,7 

Energia (E&P de Óleo e 
Gás) 

Redução de flare e instalação de unidades de 
recuperação de vapor 

27,2 

Gestão de Resíduos 
(RSU) 

Aproveitamento de biogás para produção de 
biometano 

28,6 

Afolu (Florestas) Redução do desmatamento 33,0 

Indústria (Outros 
Setores) 

Eficientização de fornos e otimização de processos 37,6 

Cenário 03 – PCH Expansão de 322 MW de PCH 44,51 

Cenário 01 - Eólica Expansão de 716 MW de energia eólica 46,56 

Energia (Elétrico) Repotenciação de usinas hidrelétricas 50,3 

Transportes (Rodoviário) 
Eficientização de caminhões e ônibus movidos a 
diesel 

58,8 

Gestão de Resíduos 
(RSU) 

Aproveitamento de biogás para geração de 
eletricidade 

59,5 

Cenário 02 – Fotovoltaica Expansão 1030 MW da Fotovoltaica 61,05 

Energia (Refino) 
Eficientização na recuperação de calor e vapor nos 
processos 

71,0 

Gestão de Resíduos 
(RSU) 

Difusão da biodigestão para produção de eletricidade 78,2 

Gestão de Resíduos 
(Efluentes) 

Aproveitamento de biogás de efluentes para geração 
de eletricidade 

79,8 

Gestão de Resíduos 
(RSU) 

Difusão da biodigestão para produção de biometano 89,8 

Energia (Elétrico) 
Substituição de térmicas a carvão por biomassa e 
cogeração a bagaço 

113,9 

Afolu (Pecuária) Recuperação de pastagens degradadas 122,3 

Transportes 
(Passageiros) 

Mudança modal (automóveis para ônibus e metrô) 139,8 

Fonte: Adaptado de (MCTIC, 2017) 
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6.  CONCLUSÕES 

 

Este trabalho tinha como objetivo estimar o custo de abatimento de carbono da 

energia fotovoltaica distribuída no Brasil em detrimento da energia fotovoltaica 

centralizada. Neste sentido, conclui-se que o custo de abatimento de carbono da 

geração distribuída é maior que o custo de abatimento da geração centralizada, em 

36%. 

Embora o custo de abatimento de carbono seja elevado para a geração 

fotovoltaica distribuída, ele não é a única justificativa para a não implementação desta, 

visto que outros atrativos se põem, como abatimento no custo de energia e não 

pagamento de impostos sobre a geração. Uma vez que a matriz elétrica brasileira é 

amplamente renovável faz com que a instalação de painéis fotovoltaicos para energia 

distribuída contribua em menor peso para a descarbonização, resultando em um custo 

de abatimento de carbono elevado. Deste modo, como política pública de abatimento 

de carbono, o investimento na energia fotovoltaica distribuída não se justifica, uma 

vez que outras alternativas de custo substancialmente menores estão disponíveis. 

Portanto, podemos concluir que como ferramenta de política pública de 

abatimento de carbono a geração distribuída contribui de forma tímida, sobretudo 

levando em consideração o parque de geração de energia elétrica nacional ter uma 

grande representatividade das alternativas renováveis.  

Contudo, se formos pensar em um contexto internacional, no caso chinês, por 

exemplo, onde a matriz de geração depende majoritariamente das termelétricas 

movidas à carvão, os painéis fotovoltaicos vão fazer grande diferença nas emissões 

e, consequentemente, apresentarão um custo de abatimento de carbono bem inferior 

quando comparado ao cenário brasileiro. 
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7. TRABALHOS FUTUROS 

Como forma de dar continuidade a este trabalho e temática de pesquisa, se 

sugere que futuramente:  

1. Sejam avaliadas o custo/benefício, levando em consideração os custos 

de implantação de novos sistemas de transmissão e distribuição, as 

perdas desses sistemas de condução de energia, os abatimentos na 

conta de luz e, ainda, as benesses ambientais da tipologia distribuída 

que amenizem o maior custo de abatimento verificado aqui neste 

trabalho.  

2. Estudar proposta de incentivo, que parta dos poderes públicos nos 

âmbitos federal, estadual e municipal, que seja de fato efetiva para 

difundir a instalação dos painéis em residências e estabelecimentos 

comerciais. 

3. Avaliar o custo de abatimento de carbono para outras tecnologias de 

painéis fotovoltaico 

 

 

 

 

  



64 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ACADEMIA DO SOL. Energia Solar: Vale A Pena Esperar? Disponível em: 
https://academiadosol.com.br/blog/energia-solar-vale-a-pena-esperar. Acesso em: 25 
dez. 2021 

ACKERMANN, Thomas, ANDERSSON, Göran, SÖDER, Lennart,. Distributed 
generation: a definition. Electric Power Systems Research, Elsevier: Elsevier LTD, v. 
57, 3rd  Edition, p.195-204, 2001 

Agência nacional de energia elétrica - ANEEL. Geração Distribuída. Disponível em: 
<http://www.aneel.gov.br/geracao-distribuida> Acesso em: 08 nov.2021. 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Sistema de Informações de Geração 
da ANEEL – SIGA. Disponível em: 
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjc4OGYyYjQtYWM2ZC00YjllLWJlYmEtYz
dkNTQ1MTc1NjM2IiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5
YzAxNzBlMSIsImMiOjR9>. Acesso em 20 dez. 2021. 

ANTENISTA. Energia Solar. Disponível em:<https://www.antenista.com.br/energia-
solar>. Acesso em 25 dez. 2021. 

ATLAS SOLAR GLOBAL. Download de mapas e dados. Direct Normal Irradiation e 
Photovoltaic Power Potential. Disponível 
em:<https://globalsolaratlas.info/download/world>. Acesso em 25 dez.2021 

BRASIL. Lei n° 13.169. Altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, para elevar 
a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL em relação às pessoas 
jurídicas de seguros privados e de capitalização, e às referidas nos incisos I a VII, IX 
e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001; altera as 
Leis nº s 9.808, de 20 de julho de 1999, 8.402, de 8 de janeiro de 1992, 10.637, de 30 
de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004, 12.715, de 17 de setembro de 2012, 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995, 11.484, de 31 de maio de 2007, 12.973, de 13 de maio de 2014, 10.150, de 
21 de dezembro de 2000, e 10.865, de 30 de abril de 2004; e dá outras providências. 
Presidência da República. Brasília, DF, p. 1, 6 out. 2015. 

BRASIL. Resolução Normativa nº 482. 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. 
Agência Nacional de Energia Elétrica. Brasília, DF, p. 1-12, 17 abr. 2012. 

BRASIL. Resolução Normativa nº 687.Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de 
abril de 2012, e os Módulos 1 e 3 dos Procedimentos de Distribuição – PRODIST. 
Agência Nacional de Energia Elétrica. Brasília, DF, p. 1-25, 24 nov. 2015 

CENÁRIOS SOLAR. Xeque-mate no mercado de energia solar mundial. Disponível 
em:<https://cenariossolar.editorabrasilenergia.com.br/xeque-mate-no-mercado-de-
energia-solar-mundial>. Acesso em 25 dez.2021 

DIAS, Tainara. Viabilidade técnica e econômica da Geração de energia elétrica a partir 
de fontes Renováveis da fazenda escola cachoeiras de Macacu/RJ. Niterói, 2020. 57. 
Tese (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Escola de Engenharia, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020. 

https://academiadosol.com.br/blog/energia-solar-vale-a-pena-esperar
http://www.aneel.gov.br/geracao-distribuida
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjc4OGYyYjQtYWM2ZC00YjllLWJlYmEtYzdkNTQ1MTc1NjM2IiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBlMSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjc4OGYyYjQtYWM2ZC00YjllLWJlYmEtYzdkNTQ1MTc1NjM2IiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBlMSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjc4OGYyYjQtYWM2ZC00YjllLWJlYmEtYzdkNTQ1MTc1NjM2IiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBlMSIsImMiOjR9


65 
 

Empresa de Pesquisa Enegética. Balanço Energético Nacional: Ano Base 2019. Rio 
de Janeiro: EPE, 2019. Acesso em: 23 dez. 2021 

Empresa de Pesquisa energética. NOTA Técnica NT/EPE/DEA-005/2020 - 
Metodologia: Projeção De Curva de Carga Horária. Rio de Janeiro: EPE, 2020. Acesso 
em: 22 dez. 2021. 

Empresa de Pesquisa Energética. Plano Decenal de Expansão de Energia 2029. 
Brasília: EPE, 2020b. Acesso em 22 dez 2021. 

FADUL, Mariana. Uma Análise da Atratividade da Energia Fotovoltaica Distribuída no 
Brasil. Niterói, 2021. 47. Tese (Graduação em Engenharia de Reursos Hídricos e Meio 
Ambiente) – Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021. 

FÉLIX, Ricardo et al. A Geração Distribuída e a Redução de Carbono na Matriz 
Elétrica Brasileira. Revista Internacional de Ciências, Rio de Janeiro: Revista 
Internacional de Ciências, v. 11, n. 01, p. 39 - 56, 2021. 

GANDELMAN, D. A. Uma Metodologia para o Planejamento da Expansão do Sistema 
Elétrico Brasileiro Considerando Incertezas, Rio de Janeiro, 2015. Tese de Doutorado 
– Programa de Pós-Graduação em Planejamento Energético, COPPE, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 2015.  

GUIDA, E.C. Avaliação da implantação de projetos florestais de carbono em unidades 
de conservação através dos mercados regulatório e voluntário. Estudo de caso na 
RPPN Fazenda Bulcão, Aimorés/MG. 86p. Monografia (Graduação em Engenharia 
Ambiental) – Universidade Federal de Itajubá, 2016 

JACOBSSON, S. e BERGEK, A. Transforming the energy sector: The evolution of 
technological systems in renewable energy technology. In: BERLIN CONFERENCE 
ON THE HUMAN DIMENSIONS OF GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE, 2003, 
Berlin. Artigo... Berlim: Governance for Industrial Transformation, 2004. p. 208 - 236, 
p 208-210. 

KESICKI, Fabian, EKINS, Paul. Marginal Abatement Cost Curves: A call for caution. 
Climate Policy, UCL Energy Institute: University College London, v.12, n.2, p. 219-236. 
2011 

KESICKI, Fabian, STRACHAN, Neil. Marginal abatement cost (MAC) curves: 
confronting theory and practice. Environmental Science & Policy, Elsevier: Elsevier 
LTD, v.19, issue 8, p.1195-1204. 2011 

KIMURA, Willian, SANTOS, Elcio. Custo marginal de abatimento de emissões de 
gases de efeito estufa na recuperação da pastagem. Energy, Revista iPecege: 
Instituto Pecege, v.2, n.4, p. 9-23, out-dez, 2016. 

KOMMALAPATi, Raghava et al.. Review of the Life Cycle Greenhouse Gas Emissions 
from Different Photovoltaic and Concentrating Solar Power Electricity Generation 
Systems. Energies, Suiça: MDPI, n.10, 350, 2017, 2017. 

MILLER, Ian et al. Parametric modeling of life cycle greenhouse gas emissions from 
photovoltaic power. Applied Energy, Elsevier: Elsevier LTD, n.238, p.760–774, 2007-
2017, 2019. 

PENG, Jinqing, LU, Lin, YANG, Hongxing. Review on life cycle assessment of energy 
payback and greenhouse gas emission of solar photovoltaic systems. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, Elsevier: Elsevier LTD, n.19, p.255–274, 2012-2013, 
2012 



66 
 

PLANO DECENENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2029. Rio de Janeiro e Brasília: 
Ministério de Minas e Energia e Empresa de Pesquisa Energética, 2030, p.1-
391,.2020-2029, 2020 

PLANO DECENENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2030. Rio de Janeiro e Brasília: 
Ministério de Minas e Energia e Empresa de Pesquisa Energética, 2030, p.1-447, 
2021-2030, 2021. 

Revista EXAME. Preço dos sistemas de energia solar sobe até 25% na pandemia. 
Disponível em:<https://invest.exame.com/esg/preco-dos-sistemas-de-geracao-solar-
sobe-ate-25-na-pandemia>. Acesso em 20 dez. 2021. 

ROCHA, M. T. Aquecimento Global e o Mercado de Carbono: Uma Aplicação do 
Modelo Cert. Piracicaba, 2003. 

Sands, R. D. Dynamics of carbon abatement in the Second Generation Model. Energy 
Economics n.26, p.721-738, 2004. 

TRAJETÓRIAS DE MITIGAÇÃO E INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA ALCANCE DAS METAS BRASILEIRAS NO ACORDO DE PARIS. Brasília: 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 2030, p.1-64, 2017. 
Disponível em:  https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-
mcti/cgcl/clima/arquivos/opcoes-de-mitigacao-de-emissoes-de-gee-em-setores 
chave/trajetorias-de-mitigacao-e-instrumentos-de-politicas-publicas-para-alcance-
das-metas-brasileiras-no-acordo-de-paris.pdf Acesso em: 08 nov.2021 

WANDERLEY, A. C. F.; CAMPOS, A. L. P. S. Perspectivas de inserção da energia 
solar fotovoltaica na geração de energia elétrica no Rio Grande do Norte. HOLOS, v. 
3, n.29, p. 3-14, 2013. 

ZHAI, Pei, et al. The potential for avoided emissions from photovoltaic electricity in the 
United States. Energy, Elsevier: Elsevier LTD, n.47, p.443–450, 2012, 2012 

 
 

https://invest.exame.com/esg/preco-dos-sistemas-de-geracao-solar-sobe-ate-25-na-pandemia
https://invest.exame.com/esg/preco-dos-sistemas-de-geracao-solar-sobe-ate-25-na-pandemia
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/cgcl/clima/arquivos/opcoes-de-mitigacao-de-emissoes-de-gee-em-setores%20chave/trajetorias-de-mitigacao-e-instrumentos-de-politicas-publicas-para-alcance-das-metas-brasileiras-no-acordo-de-paris.pdf
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/cgcl/clima/arquivos/opcoes-de-mitigacao-de-emissoes-de-gee-em-setores%20chave/trajetorias-de-mitigacao-e-instrumentos-de-politicas-publicas-para-alcance-das-metas-brasileiras-no-acordo-de-paris.pdf
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/cgcl/clima/arquivos/opcoes-de-mitigacao-de-emissoes-de-gee-em-setores%20chave/trajetorias-de-mitigacao-e-instrumentos-de-politicas-publicas-para-alcance-das-metas-brasileiras-no-acordo-de-paris.pdf
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/cgcl/clima/arquivos/opcoes-de-mitigacao-de-emissoes-de-gee-em-setores%20chave/trajetorias-de-mitigacao-e-instrumentos-de-politicas-publicas-para-alcance-das-metas-brasileiras-no-acordo-de-paris.pdf

