
Histórico da energia solar
fotovoltaica no Brasil

Foi instalada no Ceará a primeira usina 
solar fotovoltaica a gerar eletricidade
em escala comercial.

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
realiza uma consulta pública para facilitar
a instalação da geração distribuída, a partir
de fontes renováveis de energia no país.

Surge o sistema de compensação 
de energia elétrica do Brasil, com
a publicação da REN 482/2012.

É realizado o Leilão de Energia
de Reserva (LER), o pioneiro de 

energia solar fotovoltaica no país.

Autorização aos estados para 
conceder isenção de impostos 
estaduais sobre a energia injetada, 
que vale para projetos de geração 
distribuída, nas modalidades
de geração junto a carga e 
autoconsumo remoto, com até
1 MW de capacidade instalada.

Isenção de tributos 
federais PIS e COFINS 
sobre a parcela de energia 
injetada, para projetos de 
geração distribuída, nas 
modalidades de geração 
junto a carga e 
autoconsumo remoto.

DEZEMBROOUTUBROABRIL

Criação do Programa
de Desenvolvimento da 
Geração Distribuída de 
Energia Elétrica (ProGD), 
pelo governo federal. 

A geração centralizada 
solar fotovoltaica atinge 
2 GW de capacidade 
instalada acumulada e se 
torna a 7ª maior fonte de 
energia elétrica do país.

JANEIRO

A energia solar 
fotovoltaica atinge 
seu primeiro gigawatt 
(GW) de capacidade 
instalada no Brasil.

Estados brasileiros aderem
ao Convênio ICMS nº 16/2015, 
concedendo a isenção fiscal 
estadual para o Sistema de 
Compensação de Energia 
Elétrica.

AGOSTO 

A geração distribuída 
solar fotovoltaica 
atinge 4 GW de 
capacidade instalada 
em território nacional.

A energia solar ultrapassa 
recordes nacionais e responde por 
9,6% da matriz elétrica do país.

O Brasil se torna o 14° país do mundo em termos de potência instalada 
de energia solar e o 11º país do mundo que mais produz energia solar 
(16,8 TWh). Do total da matriz energética brasileira instalada, 2,48% 
era composta pelos sistemas solares fotovoltaicos.
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