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Nosso trabalho
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Representar e 
promover o setor 
solar fotovoltaico no 
País e no exterior.

Acompanhar o 
avanço do 

mercado solar 
fotovoltaico no 

Brasil.

Servir de 
ponto de 

encontro e 
debate para o 

setor.

 Atuação nos 26 estados + DF.
 Empresas nacionais e internacionais.



Os ODS e o papel da solar FV 

para a Agenda 2030 da ONU
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A energia solar fotovoltaica contribui positivamente para um 
total de sete importantes ODS da Agenda 2030 da ONU:

 ODS 2 – promover a agricultura sustentável;
 ODS 7 - assegurar o acesso confiável, sustentável, 

moderno e a preço acessível à energia para todos;
 ODS 8 - promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável;
 ODS 9 - promover a industrialização inclusiva e 

sustentável;
 ODS 11 - tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;
 ODS 12 - assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis; e
 ODS 13 - tomar medidas urgentes para combater a 

mudança climática e seus impactos.

Fonte: Organização das Nações Unidas – ONU, Agenda 2030.



Benefícios da solar FV ao Brasil, 
desde 2012
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 Mais de 8,8 GW 
operacionais.

 Mais de 264 mil 
novos empregos

acumulados.

 Mais de R$ 12,3 bilhões 
em arrecadação de tributos 

ao poder público.
Fonte: ABSOLAR, 2021. Última atualização: 01/05/2021. 

 Mais de 9,5 milhões 
de toneladas de CO₂ 

evitadas

 Mais de R$ 46,4 
bilhões em novos 

investimentos.



Geração distribuída solar FV
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Potência instalada (MW) de geração distribuída solar fotovoltaica no Brasil

Fonte: ANEEL, 2021. Adaptado pela ABSOLAR. Última atualização: 01/05/2021. 



Geração distribuída solar FV
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Ranking 
estadual do  

Brasil

Fonte: ANEEL, 2021. Adaptado pela ABSOLAR. 
Última atualização: 01/05/2021.



Ranking
municipal 
do Brasil

Geração distribuída solar FV
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Fonte: ANEEL, 2021. Adaptado pela ABSOLAR. Última atualização: 01/05/2021. 



Geração distribuída solar FV

Medidas estruturantes
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Estabelecer um marco 
legal para a geração 

distribuída, trazendo a 
necessária segurança 

jurídica e regulatória
ao mercado e ao setor.

Liderança pelo 
exemplo: 

solarização de 
prédios públicos.

Estabelecer uma meta 
de 1 milhão de 

telhados solares 
fotovoltaicos até 
2022 e 5 milhões 

até 2030.



Propostas para a GD

Geração distribuída solar FV
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Nova Proposta 
da ANEEL 

(30/03/2021)

Substitutivo PL 
5.829/2019

Emenda do Dep. 
Evandro Roman ao 

PL 5.829/2019

Califórnia 
(Referência 

Internacional)

Cobrança na injeção 
de energia elétrica 

na rede
(em % da tarifa de 

eletricidade)

57% 27% 13,5% 10,5%

Momento de 
mudança da regra

Imediato com a 
publicação de 
nova resolução 

(não há 
período de 
transição).

Após 12 meses da 
entrada em vigor 

da Lei.

Após 10% de 
participação da GD 
no atendimento ao 
mercado de energia 

elétrica de cada 
distribuidora.

5% de capacidade 
instalada de GD em 
relação à demanda 

máxima não-
coincidente de cada 

distribuidora.

Proposta defendida pela 
ABSOLAR



 Criado em Novembro de 2015.
 Participação direta da ABSOLAR na estruturação do programa.
 Reduções de IPTU, ITBI e Outorga Onerosa para edifícios com sistemas de 

aproveitamento de energia solar.
 Redução de ISSQN para empresas ou profissionais que atuam com projetos, obras e 

instalações de energia solar

(LC Nº 327/2015 e Decreto Nº 1.506/2017)

Programa Palmas Solar (TO)
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BENEFÍCIOS DO PROGRAMA PALMAS SOLAR

REDUÇÃO DE ATÉ

80%
DO IPTU

REDUÇÃO DE ATÉ

25%
DA OUTORGA 

ONEROSA

REDUÇÃO DE ATÉ

80%
DO ITBI 

Fonte: Programa Palmas Solar – Prefeitura de Palmas.
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Decreto Nº 30.738/2018

 Criado em Dezembro de 2018.
 Participação direta da ABSOLAR na estruturação do programa.
 Desconto no IPTU de acordo com a geração e consumo de energia solar 

fotovoltaica na unidade consumidora.

CATEGORIAS

OURO
 Geração de 90% 

do consumo de 
energia elétrica.

 10% de desconto.

BRONZE
 Geração de 50% 

do consumo de 
energia elétrica.

 5% de desconto.

PRATA
 Geração de 70% 

do consumo de 
energia elétrica.

 7% de desconto.

Fonte: IPTU Amarelo– Prefeitura de Municipal de Salvador, 2018.

IPTU Amarelo Salvador (BA)



 Abatimento de IPTU:
 Proposta da ABSOLAR é baseada em 

legislação de sucesso da cidade de 
Nova Iorque, adaptada à realidade 
brasileira.

 10% do investimento feito no 
sistema fotovoltaico é abatido do 
IPTU, por ano.

 Benefício com duração limitada de 
3 anos por pedido.

 Meta: atrair investimentos privados 
em geração distribuída, geração de 
novos empregos, aquecimento da 
economia local.

Programa municipal de energia solar fotovoltaica

Recomendações da ABSOLAR
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Recomendações da ABSOLAR
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Programa municipal de energia solar fotovoltaica

 Incentivo ao uso de energia 
solar fotovoltaica em coberturas 
de estacionamentos.

 Redução de ISS para o setor 
solar fotovoltaico:
 Atração de empresas para 

o município e geração de 
empregos locais de 
qualidade.



Recomendações da ABSOLAR
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 Instalação de sistemas solares fotovoltaicos em edifícios 
públicos: o Município dando o exemplo para a população. 
 Escolas municipais;
 Postos de saúde;
 Hospitais;
 Edifícios administrativos;
 Parques;
 Bibliotecas;
 Museus;
 Entre outros.

 Meta de uso de energia solar 
fotovoltaica em novos edifícios
públicos do Município.

Programa municipal de energia solar fotovoltaica



Nossos associados
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Logos atualizados em 01/05/2021.



Nossos associados
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Nossos associados
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Nossos associados

19

Logos atualizados em 01/05/2021.



Nossos associados
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Nossos associados
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Nossos associados
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Nossos associados
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Venha somar 
forças 
conosco! 

www.absolar.org.br/associe-se.html

associativo@absolar.org.br

Seja um associado ABSOLAR!

24



Muito obrigado pela atenção!

Agradecimentos especiais à C40 Cities Finance Facility pela parceria!

Dr. Rodrigo Lopes Sauaia
Presidente Executivo

+55 11 3197 4560
absolar@absolar.org.br

ABSOLAR_Brasil ABSOLARBrasil

ABSOLAR

Fala, ABSOLAR

www.absolar.org.brabsolaroficial


