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RESUMO

A energia solar tem se mostrado economicamente promissora, ambientalmente correta e uma das importantes fontes de energia renováveis. O 
grande potencial Solar no Brasil e as novas regras do setor elétrico favorecem a geração distribuida no país. Seja pela diversificação da matriz 
energética, domínio da tecnologia ou busca por minimização dos impactos ambientais provindos de fontes não sustentáveis, a geração distribuída 
vem se consolidando no mundo e no Brasil como uma das formas mais inteligentes de se produzir energia elétrica, além de se apresentar como 
uma das soluções para o aumento constante de demanda por energia elétrica. Desde 17 de abril de 2012, quando entrou em vigor a Resolução 
Normativa ANEEL nº 482/2012, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração 
qualificada e inclusive fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua localidade. Trata-se da micro e da minigeração distribuídas de 
energia elétrica, inovações que podem aliar economia financeira, consciência socioambiental e autossustentabilidade. Os estímulos à geração 
distribuída se justificam pelos potenciais benefícios que tal modalidade pode proporcionar ao sistema elétrico. Entre eles, estão o adiamento de 
investimentos em expansão dos sistemas de transmissão e distribuição, o baixo impacto ambiental, a redução no carregamento das redes, a 
minimização das perdas e a diversificação da matriz energética. Com o objetivo de reduzir os custos e tempo para a conexão da microgeração e 
minigeração; compatibilizar o Sistema de Compensação de Energia Elétrica com as Condições Gerais de Fornecimento (Resolução Normativa nº 
414/2010); aumentar o público alvo; e melhorar as informações na fatura, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 687/2015 revisando a 
Resolução Normativa nº 482/2012. Assim, as energias provenientes das células fotovoltaicas veem experimentando um forte crescimento no que 
diz respeito à tecnologia e progresso no mundo e no Brasil. Colaborando para isso, as resoluções número 482 e 687 emitidas pela ANEEL, são 
tidas como um grande estímulo, servindo de primeiro passo para o avanço a programas de incentivo Às fontes de energias elétricas. Estas 
resoluções favorecem e estabelecem as condições gerais para o acesso de micro ( até 75 kW ) e mini (de 75 kW até 5 MW ) geração distribuida e 
dá o direto do consumidor fazer uso, a seu critério, de um dos tipos desta geração. Essa política tende a estimular os pequenos geradores e muda 
totalmente o panorama do setor elétrico brasileiro, pois permite o acesso à geração em todos os níveis da cadeia produtiva do setor Elétrico 
(distribuição, subtransmissão e transmissão), podendo ser um impulsionador para a geração solar no país. O presente projeto de pesquisa 
objetiva estudar a analisar a viabilidade do uso da energia solar fotovoltaica integrada à rede de distribuição, apresentando os principais desagios 
relacionados à sua implementaçaõ, vantagens, demonstrando como as modificações no ambiente regulatório têm influenciado a evolução e o 
desenvolvimento da geraçaõ solar no país. O procediemnto metodológico que conduz esta pesquisa é o estudo multicaso. O procedimento 
metodológico que conduz esta pesquisa é o ambiente regulatório que têm influenciado a evolução e o desenvolvimento da geração solar no país. 
O procedimento metodológico  que conduz esta pesquisa é o estudo técnico e econômico, baseado em indicadores de análise de investimento e 
do PRODIST. A pesquisa está sendo realizada em dois segmentos distintos, com centrais de: 30 (kWp) e 1 Megawatt (MW). Como conclusão, esta 
pesquisa apresentará os benficios da inserção da energia solar na matriz elétrica brasileira promovem o desenvolvimento sustentável e a geração 
de energia limpa de forma competitiva, dentro do novo contexto do setor elétrico, além do fato de que atualmente é promissor o investimento 
nesta tecnologia.
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