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RESUMO 

 

O tema desta pesquisa versa sobre a economia dos sistemas de energia por meio de 

usinas fotovoltaicas. Assunto que apresenta notória necessidade de ser desenvolvido, 

pelo fato de que cada dia mais, percebe-se os recursos naturais se esgotando e ideias de 

sustentabilidade sendo absorvidas. Desta forma, entende-se que as fontes alternativas de 

eficiência energética se tornaram itens de grandes relevâncias no sistema elétrico global. 

Sendo assim, o objetivo desta monografia é realizar uma revisão de literatura sobre a 

economia da energia solar no Brasil por meio de usinas fotovoltaicas. Além disto, é preciso 

entender que para a geração de energia elétrica autossustentável depende-se de algum 

recurso natural, porém, nota-se, que alguns métodos podem ser menos ofensivos ao meio 

ambiente e podem apontar formas ou estratégias no uso de energia limpa. Para que 

pudesse alcançar o objetivo proposto neste estudo, optou-se como método de pesquisa, 

a revisão da literatura, por ser uma metodologia que permite o uso de material já publicado, 

servindo de base para a fundamentação teórica do estudo. Portanto, a grande importância 

do apontamento deste método de geração de energia nos países, visa atrair as atenções 

para o uso deste recurso tão abundante em ambientes climáticos, e despertar o interesse 

por maior ampliação destes sistemas. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Sistemas Fotovoltaicos; Geração de Energia Elétrica; Energia Limpa; 

Economia de Energia. 

 

 

 

 

 

  



 

NASCIMENTO, John Wender. Photovoltaic Solar Energy: Sustainability in the 
Generation of Electric Energy 2019,.27f. Curse Completion Work (Graduation in Electrical 
Engineering) - Pitágoras College, Belo Horizonte, 2019. 

 

ABSTRACT 

 
The subject of this research deals with the economics of energy systems through 

photovoltaic plants. A subject that presents a marked need to be developed, due to the fact 

that each day more, natural resources are being exhausted and ideas of sustainability 

being absorbed. In this way, it is understood that alternative sources of energy efficiency 

have become items of great relevance in the global electric system. Therefore, the 

objective of this monograph is to carry out a literature review on the economics of solar 

energy in Brazil through photovoltaic plants. In addition, it must be understood that the 

generation of electricity is dependent on some natural resource, however, it should be 

noted that some methods may be less offensive to the environment and may point to forms 

or strategies in the use of clean energy. In order to achieve the objective proposed in this 

study, the literature method was chosen as a research method, since it is a methodology 

that allows the use of already published material, serving as a basis for the theoretical basis 

of the study. Therefore, the great importance of this method of energy generation in the 

countries, aims to attract attention to the use of this resource so abundant in climatic 

environments, and to arouse the interest for greater expansion of these systems. 

 
 
 

 

Key-words: Photovoltaic systems; Electric Power Generation; Clean energy; Energy 

saving. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos Brasil, percebe-se uma vasta possibilidade da utilização do sistema de 

geração elétrica, por meio de usinas fotovoltaicas. Isto se dá pelo fato da insolação e 

a radiação serem constantes e abundantes na maior parte do ano, diferentes de 

países que possuem climas como, temperado continental, temperado oceânico, entre 

outros.  

O tema energia solar fotovoltaica foi escolhido por ser um assunto de suma 

importância em tempos de sustentabilidade, onde o clima brasileiro oferece alto 

potencial para geração de energia elétrica. A pesquisa também fomenta a comunidade 

acadêmica a mergulhar no desenvolvimento de novos e limpos métodos de geração, 

onde o fotovoltaico, apresenta-se como um dos mais abundantes e limpos.  

Em um tempo em que os recursos naturais estão cada vez mais escassos, o 

planeta reagindo notoriamente e as demandas a cada dia se ampliando, não seria o 

momento de se mudar o foco e começar a canalizar as demandas energéticas, para 

sistemas mais limpos e menos impactantes, como o fotovoltaico? 

O objetivo deste trabalho é apontar a eficiência e as características do recurso 

fotovoltaico para geração de energia elétrica no Brasil. Os objetivos específicos são 

caracterizar o sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica; mostrar os sistemas 

de geração mais utilizados frente aos seus benefícios em termo de sustentabilidade e 

apresentar as principais vantagens do sistema fotovoltaico em termo de 

sustentabilidade.  

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma revisão de literatura, 

baseada em livros de diversos autores do período de 2002 a 2018, como, Atlas de 

Energia Elétrica do Brasil (2002), Atlas Brasileiro de Energia Solar (2006), PINHO; 

GALDINO (2014) e ANTÔNIO (2015), entre outros. Foi consultado também o site da 

ANEEL. As palavras chaves utilizadas para pesquisa foram: Sistemas fotovoltaicos, 

Geração de energia elétrica; Energia Limpa; Economia da Energia Solar. 
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 2. ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

Os avanços das economias mundiais, as demandas energéticas para 

sustentação destes, e os desafios da sustentabilidade, vem-se aflorando de modo a 

chamar a atenção para os desafios vindouros referentes às fontes de energias 

autossustentáveis. 

Acerca da diversificação da matriz energética, Pacheco (2006) diz que a busca 

pela autossuficiência é ordem mundial na geração de energia elétrica, tendo ligação 

direta com a diversificação da matriz energética, focando na exploração das diversas 

fontes de energias alternativas, para suprir as demandas dos países em caso de uma 

escassez de combustíveis fósseis. 

Os sistemas limpos de geração de energia, também chamados sustentáveis, 

mostram-se promissores frente aos sistemas mais utilizados. Vendo os recursos 

naturais comumente usados cada vez mais raros, percebe-se um giro representativo 

no olhar do mundo para os sistemas alternativos sustentáveis (REZENDE, 2018). 

 

2.1 O SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

O sistema fotovoltaico, que também é conhecido como sistema de energia 

solar, é um sistema que possui a capacidade de gerar energia elétrica por meio da 

radiação solar. Este sistema é composto de vários componentes, dos quais, um dos 

principais é o painel receptor de radiação solar, capaz de converter esta radiação, em 

energia elétrica (ANEEL, 2002, p. 5). 

Os painéis fotovoltaicos, tem o papel de gerar a energia elétrica e enviá-la para 

o sistema, alimentando-o. O controlador de carga, serve para controlar a alimentação 

das baterias, de modo a evitar sobrecargas nas mesmas. As baterias são 

responsáveis por armazenar a energia gerada, para que esta seja utilizada nos 

momentos em que não há geração e o inversor é o que transforma a tensão de 12V 

contínuo, para a tensão que se deseja utilizar, na maioria das vezes 110 ou 

220V.(LEVA et al., 2005). 
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Figura 1 – Painéis Solares de Silício (SI) 

 

                  Fonte: Antônio (2015) 

 

Existem vários tipos de tecnologias de painéis fotovoltaicos, assim como 

também diferentes estruturas de construção, sendo que algumas são mais eficientes 

e mais caras, e outras menos eficientes e consecutivamente mais baratas. De acordo 

com Pinho; Galdino, (2014), os principais tipos de painéis fotovoltaicos são os de 

silício cristalino, os de filmes finos, os de concentração e multijunção e os de células 

orgânicas e de corantes. 

Segundo Antônio (2015), quase 80% das células fotovoltaicas utilizadas no mundo, 

são feitas com base em alguma variação do silício (Si), diz ainda que até 2014, cerca 

de 85% de todos os sistemas produzidos no mundo, tanto domésticos quanto 

industriais, utilizaram alguma tecnologia oriunda do silício (Si). 

 

2.2 SISTEMAS MAIS UTILIZADOS 

  

O recente processo de reestruturação do setor elétrico brasileiro tem 

estimulado a geração descentralizada de energia elétrica, de modo que as fontes não-

convencionais, principalmente as renováveis, tendem a ocupar maior espaço na 

matriz energética nacional (ATLAS BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR, 2002, p. 13). 
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Apesar desta tendência, o sistema de geração de eletricidade mais utilizado no 

mundo, ainda é o sistema hidrelétrico. Este sistema mostra ser um dos recursos de 

maior potencial de geração, bem como também se apresenta como uma das principais 

formas de geração de energia para países desenvolvidos ou em desenvolvimento 

(PENA, 2018). 

 

Figura 2 – Usina Hidrelétrica de Itaipu 

 

                          Fonte: Atlas de energia elétrica do Brasil (2002) 

 

 Apesar de ser um dos métodos mais eficientes, o hidrelétrico vem preocupando 

o mundo e provocando a busca por outros recursos que sejam tão eficientes e menos 

impactantes. Prevê-se que esta forma de geração seja aos poucos substituída por 

métodos mais limpos nas próximas décadas, isto, para que sejam preservadas as 

fontes hídricas e este recurso que é vital para a existência humana (VIANA; 

TAVARES; LIMA. 2015, p. 151). 

As usinas eólicas são um sistema, que nos últimos tempos têm ganhado grande 

apoio e investimento, porque além de utilizar um dos recursos mais abundantes da 

natureza, que é o vento, gozam também do privilégio de ser esta, uma forma 

totalmente limpa de energia com leves impactos ao meio ambiente (ANEEL, 2015a). 

As usinas eólicas, vem se apresentando como uma das mais promissoras, porque 

diferente das hidrelétricas, que geram grandes impactos ambientais, das 

termelétricas, que lançam resíduos na atmosfera, e das nucleares que podem lançar 
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contaminação de modo permanente na natureza, esta é limpa e praticamente 

inofensiva ao meio ambiente. 

 As usinas nucleares, são uma alternativa para produção de energia em lugares 

com poucos recursos naturais como rios, petróleo, carvão, etc. Apesar de serem muito 

eficientes na produção de energia elétrica, se mostram como um dos recursos menos 

interessantes, porque utilizam materiais radioativos, cujos vazamentos, podem 

destruir e eliminar a possibilidade de urbanização destas áreas (ANEEL, 2002). 

As usinas termelétricas, que tem a sua energia produzida pela energia cinética, de 

quando o vapor passa pelas turbinas, tem normalmente o mesmo sistema de 

funcionamento, mudando apenas os combustíveis, que podem ser gás natural, carvão 

natural, óleo diesel, bagaço de cana, madeira, entre outros (SOUSA, 2009). De modo 

geral, estas usinas acabam por emitir muitos resíduos da queima, para a atmosfera. 

 

2.3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM TERMO DE SUSTENTABILIDADE 

 

 Sustentabilidade é uma palavra que muito se destaca, pois ela produz a ideia 

de que se deve usar um recurso, de maneira que se possa preservar o meio em que 

este está, como também a sua fonte, para que futuros usuários ou futuras gerações o 

possam utilizar (DIAS, 2015).  

As usinas fotovoltaicas entram neste cenário, propondo exatamente favorecer 

esta ideia, frente a outros métodos de geração de energia, pois, como sendo um 

sistema de geração limpo, ou seja, sem emissões de gases, sem maiores 

degradações ambientais e utilizando de recursos abundantes da natureza, mostra-se 

eficiente e importante para a sustentabilidade. 

O Atlas Brasileiro de Energia Solar (2006) afirma que a maior parte do 

impressionante crescimento do mercado fotovoltaico está relacionada a instalações 

conectadas à rede nos países desenvolvidos. Existe um imenso potencial para essa 

aplicação em áreas urbanas ensolaradas por todo o mundo. 
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                               Figura 3 – Sistema Fotovoltaico autônomo 

 

        Fonte: Atlas de energia elétrica do brasil (2002) 

 

 Conforme publicação da ANEEL (2015b), desde 17 de abril de 2012, começou 

a vigorar a Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, onde o consumidor brasileiro 

tem a possibilidade de gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis 

ou cogeração qualificada, podendo também fornecer a parte em desuso da geração, 

para a rede de distribuição de sua localidade. Esta lei propôs as condições a serem 

atendidas para que consumidores pudessem ter amparo legal na geração de energia 

elétrica a partir de fontes de energias renováveis.  

Esta resolução proporcionou ainda que, ao se fornecer energia elétrica 

excedente para a rede de distribuição da concessionária, originam-se créditos e, além 

disso, descontos na conta de energia do consumidor baseado nos créditos gerados 

(ANEEL, 2015b). Trata-se do micro e da mini geração distribuídas de energia elétrica, 

inovações que podem favorecer economia financeira, consciência socioambiental e 

auto sustentabilidade.  

Portanto, estes benefícios do sistema fotovoltaico, em relação aos demais 

sistemas utilizados, pode ser um dos principais métodos para as próximas gerações, 

por se tratar de um sistema diretamente focado na sustentabilidade. 
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3. SISTEMA FOTOVOLTAICO NO MUNDO 

 

A quantidade de energia demandada hoje a nível mundial, e os impactos 

ambientais resultantes da utilização de fontes não renováveis e poluentes, 

apresentam uma necessidade cada vez maior de utilização de fontes renováveis de 

energia. Barros (2019) afirma que nos últimos anos, tem aumentado o interesse da 

sociedade por questões ligadas à proteção do ambiente, pois os efeitos causados pela 

poluição acumulada de todos os tempos resultante da queima do petróleo, por 

exemplo, têm ajudado a causar efeitos desastrosos como o aquecimento global. 

A conscientização da humanidade induz à preservação dos recursos 

energéticos e à procura de novos recursos alternativos não-poluentes, como a 

utilização da energia solar fotovoltaico. De acordo com Uczai (2012) a energia 

fotovoltaica foi a fonte que apresentou maior crescimento no mundo entre os anos de 

2000 a 2010, a uma taxa média de cerca de 39% ao ano, em evolução praticamente 

exponencial. 

Segundo o Sauaia (2018), o Brasil, por exemplo, está mais de 15 anos atrasado 

em relação a outros mercados, quando o assunto é energia solar fotovoltaica. 

Ressalta ainda, que a dificuldade ao acesso aos financiamentos, tanto para pessoas 

físicas como para jurídicas, inviabilizam os projetos e reduz muito a competitividade 

no setor fotovoltaico. 

 

Figura 4 – Evolução da capacidade instalada no mundo 

 

              Fonte: Snapshot of Global PV Markets, IEA PVPS, (2018). 
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A respeito disso, Sauaia (2018) aponta que a capacidade total instalada 

acumulada no mundo é de 402,5GW (+98GW em 2017) alcançando um alto índice de 

geração de energia elétrica solar. Percebe-se uma explosão do setor fotovoltaico no 

mundo, o olhar do mundo está posto no setor de energia solar, e este se mostra como 

um setor promissor frente aos demais métodos de geração de energia. 

Apesar de vários países com o clima altamente favorável à geração de energia 

solar, ainda se mostram longe de alcançar as capacidades produtivas das maiores 

potências mundiais. De acordo com Barros (2019) um dos grandes motivos destes 

baixos avanços, é que na sua maioria, não são países com altos índices de 

desenvolvimento econômico, com isso, não contam com grandes investimentos no 

setor de geração de energia através do sistema fotovoltaico. 

 

Figura 5 – Irradiação global horizontal – Europa. 

 

           Fonte: Pinto (2017).   

 

Conforme esclarece Pinto (2017), a zona sul europeia, como sendo Espanha, 

Grécia, Itália, Turquia e em destaque Portugal, que apresenta um índice global entre 

1500 e 1800 kwh/m2/ano, são os países europeus que obtém os maiores índices de 

incidências solares. Em alguns outros países, onde ainda se podem acreditar nos seus 

altos índices de potencial fotovoltaico, percebe-se que ainda podem chegar a 

ultrapassar ligeiramente os níveis de 1900 kwh/m2/ano. 
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Em 2018, a China lidera a capacidade total instalada de energia solar 

fotovoltaica (FV), com 131 GW, seguida pelo Estados Unidos com 51 GW, Japão com 

49 GW, Alemanha com 42 GW e Itália com 19,7 GW, como apresentado na tabela 1 

a seguir: 

 

Tabela 1 – Top 10 países para instalações e total capacidade instalada em 2017 

 

Fonte: IEA PVPS, (2018). 

 

Com base nas tabelas, é possível observar uma expansão do aproveitamento 

de energia solar no mundo, com diminuição da importância dos países europeus e 

analisando os países destaque, verificamos que a China, Estados Unidos e Japão 

possuem um grande aproveitamento de instalação de painéis fotovoltaicos no mundo 

em 2017.  

O Brasil, conforme MME (2017), possuía, ao final de 2016, 81 MW de energia 

solar fotovoltaica instalados, sendo 24 MW de geração centralizada e 57 MW de 

geração distribuída. No final de 2017 a capacidade brasileira coloca o Brasil entre os 

10 maiores líderes no ranking mundial de potência instalada, com capacidade 

instalada de 1,1 GW e geração de 0,9 GW. 

Sobre o comparativo com outros países, o Brasil obteve um grande avanço na 

utilização de fonte de energia solar, é importante ressaltar que diferentemente dos 

países líderes em produção mundial, de matriz energética com base principalmente 

em combustíveis fósseis, a matriz energética brasileira é predominantemente 

renovável, com forte presença na geração de energia hidrelétrica (ANEEL, 2017). 
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3.1 INTEGRAÇÃO DO SISTEMA EM EDIFICAÇÕES URBANAS 

 

Praticamente inesgotável do Sol, geradores solares fotovoltaicos integrados às 

edificações e conectados à rede elétrica pública vêm crescendo em importância e 

aplicação em todo o mundo. Segundo Ruther (2004) os assim chamados Edifícios 

Solares Fotovoltaicos integram à sua fachada ou cobertura painéis solares que geram, 

de forma descentralizada e junto ao ponto de consumo, energia elétrica pela 

conversão direta da luz do Sol e podem servir ao mesmo tempo como material de 

revestimento.  

 

Figura 6 – Edifício Solar Fotovoltaico 

 

       Fonte: Ruther (2004). 

 

Geradores deste tipo injetam na rede elétrica pública qualquer excedente de 

energia gerado (para consumo futuro) e, por outro lado, utilizam a rede elétrica como 

uma imensa bateria de backup em períodos noturnos, ou quando a quantidade de 

energia fotogerada não é suficiente para atender a instalação consumidora. Países 

como Alemanha, Austrália, Estados Unidos e Inglaterra fazem isso há mais tempo e 

já somam mais de cinco milhões de telhados solares, enquanto no Brasil a soma ao 

final de 2016 recém ultrapassava os cinco mil (PEREIRA et al., 2017). 
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Os projetos de grandes construções ao redor do mundo têm se preocupado 

cada vez mais com a sustentabilidade. De acordo com Ruther (2014) a implantação 

do sistema fotovoltaico para modernização tecnológica dos estádios passou a contar 

com geração e consumo no mesmo local. O estádio do maracanã possui 1.552 

módulos instalados em sua cobertura e gera em torno de 3.3 MWp de potência 

capazes de suprir energia para mais de 2000 residências. 

 

Figura 7 – Projeto Estádio Solar 

 

             Fonte: Ruther (2004). 

 

A geração de energia solar através dos sistemas fotovoltaica é uma decorrência 

bastante adequada à arquitetura dos estádios. Considerando que as coberturas 

dessas construções apresentam grandes dimensões e que recebam insolação diária, 

conforme bases naturais para a instalação das placas  

A ANEEL conclui que os sistemas fotovoltaicos interligados à rede elétrica 

podem ser integrados à arquitetura de qualquer edificação, sendo o único requisito 

fundamental uma orientação solar favorável e um bom planejamento para que não 

haja impedimentos contra os raios solares emitidos pelo sol. 
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4. RADIAÇÃO SOLAR NO BRASIL 

 

O Brasil é um dos países com maior incidência solar e isso o torna 

especialmente apto a utilizar placas fotovoltaicas para a geração de energia elétrica. 

De acordo com o site Somar (2018) as condições climáticas no Brasil são 

extremamente favoráveis para a geração de energia solar, e os níveis de irradiação 

são maiores do que em muitos países que já utilizam essa tecnologia. Mesmo assim, 

a análise dos fatores de radiação solar continua sendo imprescindível para garantir 

eficiência máxima ao sistema. 

 Sabe-se que existem vários tipos de radiações solares, portanto estas 

radiações na superfície terrestre são apresentadas em três tipos, que, segundo 

esclarece Pinto (2017) são nomeadas de radiação direta, radiação difusa e radiação 

albedo. 

 Pinto (2017) aponta que nos casos em que estes raios solares, não encontram 

barreiras e podem assim incidirem diretamente em uma superfície, caracteriza-se a 

radiação direta. Já a radiação difusa tem sua principal característica, quando a 

radiação chega a alguma superfície de forma indireta, tendo sofrido o fenômeno da 

difração, seja pelas nuvens, por nevoeiros ou qualquer outro agente de difração. A 

radiação albedo se apresenta quando parte da radiação é incidida na superfície, 

acaba sendo refletida em forma de energia, e esta reflexão proveniente da superfície 

terrestre, como neves, nuvens ou gelo, acabam por lançar como retorno um percentual 

de 30 a 40% da radiação dispensada. 

 

 

Figura 8 – Tipos de radiação. 

 

                             Fonte: Pinto (2017).   
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Diante do exposto, o Brasil que devido a baixa concentração de nuvens, 

nevoeiros e a alta taxa de radiação direta, obtém o privilégio de se dispor desta 

radiação solar para que seja utilizada no empenho à geração de energia fotovoltaica 

para economia energética brasileira. Segundo SEBRAE (2017), o governo brasileiro 

demonstra interesse em desenvolver mais a indústria energética fotovoltaica e está 

preocupado com a questão, pois reconhece que o Brasil possui um potencial de 

produção energética alto. 

 

4.1 DISPONIBILIDADE DE RADIAÇÃO SOLAR 

 

Também denominada de energia total incidente, a disponibilidade de radiação 

solar liberada sobre a superfície terrestre, de acordo com ANEEL (2016), além de 

depender das condições atmosféricas, depende também das estações do ano, das 

condições do céu, da latitude e também dos horários diurnos. Lima (2003) define estes 

aspectos da seguinte maneira: 

 

• Estações do ano: As estações do ano acontecem devido ao fenômeno de 

translação da Terra em torno do sol, que caracteriza uma órbita elíptica plana. 

O eixo em que a Terra rotaciona em torno de si mesma, não é concêntrico ao 

eixo da elipse, visto que possui um defasamento de 23° 27’, como ilustrado na 

figura 7. Por isso, o hemisfério Sul está mais exposto à radiação solar em um 

determinado período do ano, ao que em outro período, o hemisfério Norte fica 

mais exposto. 

 

Figura 9 – Translação da Terra. 

 

                   Fonte: Lima (2003).   
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• Condições do céu: A radiação solar que atinge a superfície terrestre é 

prejudicada de acordo com a quantidade de nuvens que cobrem o céu, de 

modo que quanto maior a quantidade de nuvens, menor radiação solar e vice-

versa. 

• Latitude: À medida que a latitude aumenta, a área em que a mesma radiação 

solar atinge na superfície terrestre, é maior. 

• Horários diurnos: Devido ao próprio movimento de rotação da Terra em torno 

de si mesma, em cada período do dia, os raios solares atingem determinadas 

superfícies, por meio de diferentes ângulos.   

• Condições atmosféricas: Dias enfumaçados, com cerração, poluídos ou 

nublados alteram também a incidência de radiação na superfície terrestre, isto 

se dá por estes fatores servirem de bloqueio à passagem desta radiação solar. 

 

De acordo com Pereira et al. (2017), a média anual de irradiação global 

apresenta uma boa uniformidade no Brasil, com médias relativamente altas em todo 

o território. Os valores de irradiação solar global incidente em qualquer região do 

território brasileiro (3500-6250) são superiores aos da maioria dos países europeus, 

locais onde projetos de aproveitamentos solares são amplamente disseminados. 

 

Figura 10 – Total diário da irradiação global horizontal 

 

                               Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar (2017). 
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Observa-se, na Figura 10, que o potencial brasileiro para energia solar é 

enorme. A Região Nordeste apresenta os maiores valores de irradiação solar global, 

com a maior média e a menor variabilidade anual entre todas as regiões geográficas. 

Os valores máximos de irradiação solar no país são observados na região central da 

Bahia (6,2kWh/m²/dia), incluindo, parcialmente, o noroeste de Minas Gerais. Há, 

durante todo o ano, condições climáticas que conferem um regime estável de baixa 

nebulosidade e alta incidência de irradiação solar para essa região semiárida. 

 

Figura 11 – Potencial de Geração Solar Fotovoltaica 

 

                 Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar (2017). 

 

Através do mapa, como o mostrado na figura 11, pode-se observar a qualidade 

de geração fotovoltaica numa determinada localidade. Percebe-se que o Brasil possui 

um enorme aproveitamento da irradiação solar para geração de energia elétrica, o 

mapa apresenta a produtividade da geração fotovoltaica anual no Brasil.  As cores do 

mapa definem a capacidade de geração em kWh/kWp por ano.  Por exemplo uma 

tonalidade de vermelho escuro, como em Brasília, um sistema de 1 KWp pode 

produzir 4,6 kWh por dia, 140 kWh por mês ou em torno de 1680 kWh ao ano. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente abordagem teve como objetivo realizar uma revisão de literatura 

sobre sistemas de energia por meio de usinas fotovoltaicas. Pode-se verificar que o 

assunto aqui abordado, apesar de sua importância em tempos de sustentabilidade, 

ainda se apresenta como um campo promissor e vasto, a ser explorado, tanto nas 

pesquisas como na sua aplicabilidade. Todos os continentes podem contar com este 

recurso, em alguns casos mais presentes e em outros, menos, devido às condições 

climáticas de cada região.  

Acerca das usinas fotovoltaicas, pode-se verificar ser uma excelente proposta 

para implementação de fontes limpas de energia elétrica. Os países mais 

ensolarados, por sua vez, gozam deste recurso em uma proporção mais abundante, 

pelo fato de que estes são beneficiados com altos índices de radiações solares, além 

de tais índices durarem por longos períodos do ano e em grande parte de suas 

regiões. 

Nota-se que o objetivo deste trabalho foi cumprido, pois focou em apontar 

algumas das principais características do sistema fotovoltaico na geração de energia 

elétrica, apresentando suas vantagens nos países e para o meio ambiente. Mostrou 

ainda que, frente aos sistemas mais utilizados, o fotovoltaico se apresenta como um 

dos mais limpos, eficientes e benéficos, tendo em vista que sua implementação se 

vale de recursos menos impactantes ao meio ambiente. 

O tema exposto neste projeto, ressaltou ainda a importância de uma maior 

focalização deste assunto no Brasil, pois apesar de ter abordado o avanço das 

implementações fotovoltaicas no mundo, assinalou o lento ingresso do país na 

implementação não só deste sistema, mas de outros sistemas renováveis de energia. 

Portanto, este estudo foi de grande relevância para o mundo acadêmico, pois, pôde 

apurar alguns dos conhecimentos adquiridos na academia. Além disso, este trabalho 

não vem mostrar o tema como exaurido, mas aponta e instiga futuros acadêmicos à 

continuação do assunto desenvolvido e dos que circundam o tema.   
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