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RESUMO 

 

O tema deste estudo é sobre a energia alternativa e renovável, ou seja, a energia solar 
fotovoltaica. O objetivo geral do estudo foi demostrar as vantagens de modo geral que 
a energia solar fotovoltaica tem a oferecer. O tipo de metodologia empregada foi a 
revisão de literatura. A importância da energia renovável e das fontes alternativas são 
os benefícios para a diminuição das termoelétricas no país, a energia alternativa traz 
um impacto muito menor que as termelétricas e as tecnologias convencionais 
comparando como base em combustíveis fósseis, também muitas das energias 
alternativas é renovável, como a energia solar fotovoltaica, que é tirada da luz solar, 
podendo ser alterada em calor, térmica e elétrica. Concluiu-se, de acordo com a teoria 
abordada, que a utilização desse tipo de energia promove uma série de benefícios e 
vantagens que vão desde a minimização e custo à um tipo de energia limpa e 
renovável, bem como se trata de uma forma de reprimir implicações do aquecimento 
global, diminuir a dependência de combustíveis fósseis e suavizar o impacto 
econômico do aumento dos custos do petróleo. Contribui de forma significativa para o 
meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Concluiu-se ainda que a energia solar 
fotovoltaica é mais eficaz, em relação às outras fontes de energia no país. 
 
Palavras-chave: Energia solar fotovoltaica. Vantagens. Energia alternativa. Energia 
renovável. 
  



FERREIRA, Rafael de Almeida. Alternative and renewable energy: photovoltaic 
solar energy. 2019. 36 sheets. Graduation in Electrical Engineering - Pitágoras 
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ABSTRACT 

The theme of this study is about alternative and renewable energy, ie photovoltaic solar 
energy. The overall objective of the study was to demonstrate the overall advantages 
that photovoltaic solar energy has to offer. The type of methodology used was the 
literature review. The importance of renewable energy and alternative sources are the 
benefits to the reduction of thermoelectric in the country, alternative energy has a much 
smaller impact than thermoelectric and conventional technologies comparing as a 
base in fossil fuels, also many of the alternative energy is renewable, such as 
photovoltaic solar energy, which is taken out of sunlight and can be altered in heat, 
heat and electricity. It was concluded, according to the theory approached, that the use 
of this type of energy promotes a series of benefits and benefits ranging from the 
minimization and cost to a type of clean and renewable energy, as well as a form of 
repress implications of global warming, reduce dependence on fossil fuels, and soften 
the economic impact of rising oil costs. It contributes significantly to the environment 
and sustainable development. It was also concluded that photovoltaic solar energy is 
more effective compared to other sources of energy in the country. 
 
Keywords: Photovoltaic solar energy. Benefits. Alternative energy. Renewable 
energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A natureza continua sendo esgotada a cada dia, não só pela extração de 

recursos naturais, mas, principalmente, pela falta de consciência e percepção quanto 

à limitação do meio ambiente em absorver a crescente geração de resíduos e 

incidência de diversos impactos. Desta forma, faz-se premente a necessidade do ser 

humano repensar a ter uma postura mais responsável aos danos que vêm causando 

ao meio ambiente. Nas últimas décadas, a preocupação com os riscos ambientais e 

degradação do meio ambiente fez surgir uma série de debates e conferências que 

trouxe para a sociedade o termo sustentabilidade, como novo paradigma de 

desenvolvimento, uma vez que os tradicionais modelos existentes já não 

correspondiam à nova ordem global. 

As intervenções sociais, inseridas dentro das práticas de sustentabilidade, 

agem como instrumento de representação do que é do meio ambiente, da ética e dos 

valores sócio-culturais, as quais estão diretamente relacionadas à sustentabilidade. 

Muitas organizações se utilizam de ações consideradas socialmente responsáveis e 

investem em projetos de ações sociais, mas, na verdade, não têm a real consciência 

da importância dessas ações na visão de seus consumidores. Deve-se procurar o 

equilíbrio entre a evolução da sociedade e a proteção do meio ambiente e, com isso, 

as ações dos homens deverão estar condicionadas no conhecimento dos riscos, uma 

vez que a natureza, por si só, é imprevisível. Diante disso, surge a busca por melhorias 

e pesquisas e investimentos utilizando-se de tecnologias por meio de recursos 

naturais renováveis, os quais contribuem para a minimização do impacto ambiental e, 

com isso, tem-se dentre tais tecnologias, a energia solar fotovoltaica, como uma 

alternativa de fonte de energia, a qual passou a ser mais popular e expandiu seu 

mercado econômico e que é foco este estudo. 

Com isso, este estudo se justifica, uma vez que a importância da energia 

renovável e das fontes alternativas são os benefícios para a diminuição das 

termoelétricas no país, a energia alternativa traz um impacto muito menor que as 

termelétricas e as tecnologias convencionais comparando como base em 

combustíveis fósseis, também muitas das energias alternativas é renovável, como a 

energia solar fotovoltaica, que é tirada da luz solar, podendo ser alterada em calor, 

térmica e elétrica. Comparado à energia alternativa ou renovável com as demais, eles 
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trazem muito mais empregos e segurança energética, assim trazendo muitos mais 

benefício para a população sem falar que é uma energia limpa e segura para o país. 

Para tanto, é levantada a seguinte pergunta de pesquisa: a energia solar 

fotovoltaica é mais eficaz, em relação às outras fontes de energia no país? 

O objetivo geral do estudo foi demostrar as vantagens de modo geral que a 

energia solar fotovoltaica tem a oferecer. Como objetivos específicos, estabeleceu-se:  

apresentar o princípio de funcionamento da energia solar fotovoltaica; demostrar seu 

custo benefício em relação às outras fontes de energia; levantar as dificuldades de 

expansão da energia solar fotovoltaica no país.  

Este estudo se classifica como uma revisão de literatura, sendo que foram 

realizadas consultas a dissertações e artigos científicos selecionados através de 

busca nos seguintes base de dados (livros, sites de banco de dados etc.) “Scielo”, 

“Lilacs” e “Bireme” etc. O período dos artigos pesquisados foram trabalhos publicados 

nos últimos 12 anos e as palavras-chave utilizadas na busca foram: “energia 

alternativa”, “energia solar” e “energia solar fotovoltaica”. 
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2 O PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

Segundo Fadigas (2018), a energia solar pode ser transformada diretamente 

em eletricidade empregando-se das tecnologias de células fotovoltaicas. Sua 

tendência é de uma tecnologia do futuro, uma vez que se aproveita uma fonte limpa e 

inesgotável que é o sol 

Conforme Figueira (2014), o sol aprovisiona energia no formato de radiação e 

de calor e as duas formas podem ser transformadas em energia elétrica, sendo a 

primeira por meio de um sistema fotovoltaico e a segunda por meio de um sistema 

solar-térmico. No caso das células solares ou fotovoltaicas, tratam-se de elementos 

responsáveis pela modificação da energia solar em energia elétrica, as quais 

empregam as propriedades dos materiais semicondutores, sendo, em sua maioria, o 

Silício. 

Fadigas (2016) relata sobre o conhecimento do efeito fotovoltaico, o qual teve 

sua origem no século XIX, ou seja, iniciou-se no ano de 1839, o que demonstra que o 

efeito fotovoltaico já era de conhecimento desde então, conforme demonstrado o 

histórico no Quadro 1: 

 

 Quadro 1 – Histórico do conhecimento do efeito fotovoltaico 

 
  Fonte: Fadigas (2018, p. 23). 
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Segundo Camargo (2017), o efeito fotovoltaico se trata de um acontecimento 

físico que consente a conversão direta da luz em eletricidade. Tal fato acontece 

quando a luz ou a radiação eletromagnética do sol advém sobre uma célula composta 

de materiais semicondutores que se caracterizam pela exposição de bandas de 

energia em que é aceitada a presença de elétrons, ou seja, banda de valência e de 

outra completamente vazia, ou seja, a banda de condução. 

Ovelha (2017) ressalta que os sistemas de energia solar fotovoltaica se 

baseiam em sistemas apropriados de converter a energia solar em potência elétrica 

para manter os demais equipamentos empregados, tanto em habitações quanto em 

empresas. Trata-se das melhores maneiras de resolver os problemas como reprimir 

as implicações do aquecimento global, diminuir a dependência de combustíveis 

fósseis e suavizar o impacto econômico do aumento dos custos do petróleo. É a 

utilização de recursos de energia renovável. Com isso, os sistemas de energia solar 

fotovoltaica exercem um desempenho fundamental na geração de eletricidade. 

Realmente, constata-se um dos maiores desenvolvimentos de emprego desta 

tecnologia para geração de eletricidade na área das energias renováveis e acredita-

se que seja uma tendência expansionista para o futuro. 

Conforme Souza (2016), o efeito fotovoltaico, analisado por Edmond Bequerel 

no ano de 1839, incide na manifestação de uma diferença de potencial nos extremos 

de um semicondutor, quando esse absorve a luz visível.  

Almeida et al. (2016) conceituam a energia solar fotovoltaica como a energia 

originada por meio da conversão direta da radiação solar em eletricidade. Tal situação 

ocorre por meio de um dispositivo popular como célula fotovoltaica que age 

empregando o princípio do efeito fotoelétrico ou fotovoltaico. 

Conforme Almeida et al. (2016), a decorrência fotovoltaica é causada por meio 

da absorção da luz solar, a qual gera uma diferença de potencialidade na composição 

do material semicondutor. Uma célula fotovoltaica não contém energia elétrica. 

Somente conserva um fluxo de elétrons num circuito elétrico enquanto existir 

incidência de luz sobre a mesma, cujo acontecimento é designado como efeito 

fotovoltaico. 

Na Figura 1, Almeida et al. (2016) apresentam uma reprodução característica 

de uma curva de corrente-tensão, a qual é típica do comportamento da célula. 
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Figura 1 - Curva típica do comportamento da célula 

 
           Fonte: Wenham et al. (2009 apud ALMEIDA et al., 2016, p. 3). 

 

De acordo com Almeida et al. (2016), o silício (Si) se trata do fundamental 

material na fabricação das células fotovoltaicas (FV), o qual se institui como o segundo 

componente químico mais farto na terra e que tem sido cultivado sob diferentes 

maneiras: cristalino, policristalino e amorfo. 

Almeida et al. (2016) afirmam que são três tecnologias aplicadas para a 

fabricação de células FV, distribuídas em três gerações conforme seu material e suas 

particularidades, sendo essas a primeira, segunda e terceira geração, conforme 

apresentado no Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Gerações das tecnologias da fabricação de células FV segundo materiais 

 
   Fonte: Adaptado pelo autor de Almeida et al. (2016, p. 3). 
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Almeida et al. (2016) cita sobre três tipos de tecnologias aplicadas para a 

produção de células FV, as quais são qualificadas em três gerações conforme o 

material e suas particularidades, conforme apresentado no Quadro 3: 

 

 Quadro 3 – Gerações das tecnologias da fabricação de células FV segundo materiais 

 
             Fonte: Adaptado pelo autor de Almeida et al. (2016, p. 4). 

 

De acordo com Figueira (2014), os painéis solares são interligados uns aos 

outros, e saem dois cabos condutores ligados em série, todas as placas comunicam 

entre si, são cabos de corrente continua são ligadas em um inversor solar, que é 

responsável pela conversão de energia solar por elétrica.  

Segundo Almeida et al. (2016), são diversos os modelos de módulos solares 

produzidos, podendo ser rígidos ou flexíveis, conforme o tipo de célula utilizada. 

Dentre os componentes de um sistema fotovoltaico, segundo Figueira (2014), 

pode-se citar, conforme apresentado no Quadro 4: 
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   Quadro 4 – Componentes dos sistemas fotovoltaicos 

 
   Fonte: Figueira (2014, p. 9). 

 

Segundo Souza (2016), um sistema fotovoltaico se trata de uma fonte de 

potência elétrica, em que as células fotovoltaicas transformam a radiação solar 

inteiramente em energia elétrica. Esses sistemas podem ser inseridos em qualquer 

local que exista radiação solar suficiente. Os sistemas fotovoltaicos não usam 

combustíveis, não têm partes móveis, e por serem dispositivos de estado sólido, 

demandam menor manutenção. No decorrer do seu funcionamento não causam ruído 

acústico ou eletromagnético, e também não lançam gases tóxicos ou outro tipo de 

poluição ambiental. A credibilidade dos sistemas fotovoltaicos é tão elevada, que são 

utilizados em localidades inóspitas como: espaço, desertos, selvas, regiões remotas 

etc. 

Segundo Fadigas (2018), os painéis solares fotovoltaicos têm o seu princípio 

de funcionamento da seguinte forma, todos sabem de certa forma que é através da 

luz solar que atinge os painéis fotovoltaicos de forma direta e assim acabam 

produzindo a energia elétrica, existe um componente nos painéis que é muito 

importante para que a energia solar produza energia elétrica, o componente que é 

chamado de silício (SI), que são células fotovoltaicas que são átomos carregados de 

elétrons, assim com esta combinação os mesmos se interagem e acontece de certa 

forma a química entre ambas as partes e a geração de energia elétrica é produzida. 

Almeida et al. (2016) afirma que os painéis solares ou módulos, consistir nos 

fundamentais elementos do sistema fotovoltaico de geração de energia, os quais     

são constituídos por um conjunto de células fotovoltaicas conexas, eletricamente, em 

série e/ou paralelo, dependendo das tensões e/ou correntes verificadas em projeto. O 

conjunto destes módulos é denominado de gerador fotovoltaico e instituem a primeira 

parte do sistema, isto é, são os responsáveis no método de captação da irradiação 

solar e a sua modificação em energia elétrica. O esquema demonstrado na Figura 2 

abaixo simula um diagrama elétrico de um sistema fotovoltaico. 
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        Figura 2 – Diagrama elétrico fotovoltaico sistema on gride 

 
       Fonte: Almeida et al. (2016, p. 6). 
 

Conforme Souza (2016), um sistema fotovoltaico isolado não possui contato 

com a rede de distribuição de eletricidade das concessionárias e podem ser 

classificados em híbridos ou autônomos (puros). Os sistemas autônomos podem ser 

com ou sem armazenamento elétrico. Um sistema fotovoltaico híbrido trabalha em 

conjunto com outro sistema de geração elétrica, que pode ser um aerogerador, ou 

seja, um sistema híbrido solar-eólico, um moto-gerador a combustível líquido, como o 

diesel, ou qualquer outro sistema de geração elétrica. Pode ou não ter sistema de 

armazenamento de energia e, quando o tem, normalmente o sistema de 

armazenamento possui autonomia menor ou igual a um dia. 

Almeida et al. (2016) cita sobre três tipos de sistemas fotovoltaicos: sistemas 

autônomos ou isolado (off grid), sistemas ligados à rede (on grid) e sistemas híbridos. 

Estes são explicados conforme o Quadro 5: 
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   Quadro 5 – Sistemas fotovoltaicos 

 
    Fonte: Almeida et al. (2016, p. 7). 

 

No caso de sistemas autônomos ou puros, segundo Souza (2016), se trata do 

sistema que não possui outra forma de geração de eletricidade. Por causa do fato de 

o sistema só gerar eletricidade nas horas de sol, os sistemas autônomos são dotados 

de acumuladores que contêm a energia para os ocasiões sem sol, o que ocorre todas 

as noites, e do mesmo modo nos momentos chuvosos ou nublados. Os acumuladores 

são dimensionados conforme à autonomia que o sistema deve ter, o qual transforma 

segundo às condições climatológicas do local onde será implantado o sistema 

fotovoltaico. 

Tem-se ainda, de acordo com Souza (2016), os sistemas autônomos sem 

armazenamento se tratam e sistemas que trabalham apenas no decorrer das horas 

de sol. Um exemplo são os sistemas de bombeamento de água, cujas particularidades 

das bombas são medidas considerando-se a precisão de água e o potencial solar do 

local. O painel fotovoltaico é dimensionado para aprovisionar potencial para a bomba. 

Embora, geralmente, não usarem sistemas de armazenamento elétrico, o 

armazenamento energético é efetuado na forma de água no reservatório. 
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3 O CUSTO BENEFÍCIO DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM RELAÇÃO ÀS 

OUTRAS FONTES DE ENERGIA 

 

De acordo com Tiepolo e Canciglieri Jr. (2014), normalmente as fontes de 

energia empregadas para a geração de energia elétrica são originárias da 

hidroelétrica, nuclear, termoelétrica, eólica, geotérmica, fotovoltaica, e distintas fontes. 

Desses modelos citados, destaca-se a energia a nuclear, por causa especialmente 

aos episódios no Japão com o vazamento de material radioativo da usina de 

Fukushima e de demais incidentes que já aconteceram ao longo das últimas décadas, 

fez com que determinados países revissem o seu planejamento energético 

prognosticando, a médio e longo prazo, a descontinuidade total ou parcial de 

investimentos na geração de energia elétrica por meio dessa fonte, corroborando a 

fragilidade desse sistema. 

Segundo Tiepolo e Canciglieri Jr. (2014), no Brasil, também não existe uma 

posição clara no que diz respeito a futuros investimentos além daqueles já prevenidos 

em energia nuclear. Contudo, até os empreendimentos já antevistos são causa de 

ponderação por parte governo, devido aos elevados riscos complexos e as opções de 

geração por meio de fontes renováveis, que surgem se apresentando e se 

solidificando no panorama mundial, com custos cada vez menores. 

Para Tiepolo e Canciglieri Jr. (2014) há acertado conformidade nos países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no que diz 

respeito ao emprego de energias consideradas como “limpas”, ou renováveis e de 

baixo impacto ambiental como é o caso da energia eólica e a fotovoltaica. Para a 

implantação dessas fontes foram cedidos incentivos públicos que estimularam a 

concretização de investimentos maciços na última década. 

Os Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCR) proporcionam um novo 

conceito de geração de energia limpa e renovável e tem apontado desenvolvimento 

mundial superior ao dos Sistemas Fotovoltaicos Isolados (SFI) (TIEPOLO; 

CANCIGLIERI JÚNIOR, 2014). 

Ramos et al (2018) afirmam que as vantagens competitivas da energia solar 

fotovoltaica no Brasil abrangem:  
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  Quadro 6 – Vantagens competitivas da energia solar fotovoltaica 

 
   Fonte: Adaptado pelo autor de Ramos et al (2018, p. 241). 

 

No caso do Brasil, de acordo com Ramos et al (2018), no que diz respeito à 

cadeia de bens, o país possui determinadas vantagens competitivas importantes para 

o estabelecimento de uma indústria fotovoltaica, que se baseiam em: possuir uma das 

maiores reservas mundiais de quartzo de qualidade, mineral em que o silício é 

extraído; possuir indústrias constituídas de beneficiamento do silício, ocupando o lugar 

de sexto maior produtor global de silício com 1,38%, ou seja, 100 milhões de toneladas 

em 2016, da produção global, apesar de que somente o grau metalúrgico, considerado 

como insuficiente para o emprego em aplicações solares; possuir tecnologia para a 

fabricação de células e módulos fotovoltaicos, embora que em escala-piloto, no que 

diz respeito às células fotovoltaicas e, pelo fato de o Brasil ser fabricante de alumínio 

e de vidro. 

Conforme Ramos et al (2018), segundo dados da Agência Internacional de 

Energia, do inglês International Energy Agency (IEA), a energia solar fotovoltaica 

poderá representar um terço da produção global de energia elétrica do mundo até o 

ano de 2060. Estudos assinalam que a energia solar fotovoltaica conceberá mais de 

25% da matriz elétrica global no ano de 2040, portanto, em menos de 25 anos. Diante 

disso, a energia fotovoltaica tem a potencialidade para ser a maior fonte de 

eletricidade no mundo em longo prazo, por causa da fartura e à distribuição do recurso 

solar no planeta, à contínua minimização dos custos da tecnologia, ou seja, histórico 

e projeção, e os progressos em eficácia de materiais e conversão, sem contar com a 

tendência global em direção às fontes de energia limpas e sustentáveis e as 

mudanças climáticas. 
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Ramos et al (2018) apresentam a Figura 3, a qual demonstra a disponibilidade 

e distribuição de radiação solar em todo o mundo em que pode-se perceber as regiões 

que possuem maior potencial, assim como África, Austrália, Emirados Árabes, Irã, 

parte da China, parte dos Estados Unidos e, na América Latina, Chile, México, Brasil, 

Argentina, Bolívia, Peru, dentre outros. 

 

  Figura 3 - Radiação solar no plano horizontal, média anual e diária 

 
   Fonte: Ramos et al (2018, p. 43). 

 

Ramos et al (2018) afirmam que no Brasil, por se tratar de um país tropical e 

ensolarado, tal potencial é além disso mais provável e viável. Segundo projeções da 

Bloomberg New Energy Finance (2016 apud RAMOS et al, 2018), a energia 

fotovoltaica conceberá em torno de 32% da matriz elétrica brasileira, incidindo da fonte 

com menor representatividade na matriz em 2016 para a fonte com a maior 

representatividade em 2040, com capacidade instalada entre 110 e 126 GWac. 

Conforme dados do Atlas Brasileiro de Energia Solar do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPEs) (RAMOS et al, 2018), o Brasil oferece um extraordinário 

recurso solar, que varia entre 1.500 e 2.350 kWh/m2/ano. Trata-se de um recurso bem 

disseminado ao redor do país, superior ao percebido em países como a Alemanha 

(900 a 1.250 kWh/m2/ano), a França (900 a 1.650 kWh/m2/ano) e também a Espanha 

(1.200 a 1.850 kWh/m2/ano). Os estados com maiores índices de radiação solar no 

Brasil são Bahia, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Tocantins, Goiás, Minas 

Gerais e São Paulo. 
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Conforme Almeida et al (2016), o Brasil, devido à sua ampla diversidade de 

recursos e por sua importante extensão territorial, proporciona distintas conveniências 

na diversificação de sua matriz energética. Isso é assegurado pela Resolução 

Normativa n. 482, de 17 de abril de 2012, a qual regulamenta a geração de energia 

através de placas solares fotovoltaicas. A elevada incidência de radiação solar 

influente no território brasileiro, é a causa pela qual a tecnologia progride e os 

incentivos alargam. 

Almeida et al (2016) descrevem que, de acordo com informações da empresa 

alemã German Solar Industry Association (2015), o panorama mundial de produção 

de energia por meio dos módulos solares fotovoltaicos, expõe que, anualmente, 

aceita-se obter uma capacidade instalada de 100 GW, e além disso impedir a emissão 

de 70 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Evidenciam da mesma forma a 

ordem de grandeza que os projetos solares fotovoltaicos podem atingir conforme a 

tecnologia disponível. 

Conforme Fadigas (2018), sob o aspecto da operação de sistemas 

fotovoltaicos, é claro que o impacto ambiental é muito menor do que os impactos 

ocasionados por fontes convencionais, uma vez que o recurso usado na produção de 

energia é renovável, não emite poluentes líquidos e gasosos e nem material radiativo. 

O emprego direto da energia solar é benéfico devido ao fato de que o equilíbrio térmico 

da Terra praticamente não é perturbado. A emissividade de geradores solares é um 

parâmetro aberto e está atrelado praticamente ao material de encapsulação dos 

painéis ou de espelhos solares, aproveitando distintas qualidades de plásticos, vidros 

e metais. Dessa forma, a emissividade poderia ser adaptada de maneira que o 

equilíbrio local ou total conservam-se fundamentalmente sem alterações. O impacto 

ambiental que acontece no processo de fabricação das células do mesmo modo não 

é tão expressivo, fora no caso de um presumível acidente na fabricação das mesmas. 

O material principal do qual 99% das células são feitas, o silício, não é intrinsicamente 

lesivo. Contudo, como qualquer outro processo químico, determinados cuidados 

devem ser adotados, visando garantir que produtos usados no processo de fabricação 

não infectem o ambiente local. Enfim, cuidados devem ser adotados do mesmo modo 

ao final da vida útil dos módulos na fase de deposição ou reciclagem, principalmente 

no que diz respeito aos módulos contendo pequenas partículas de metais tóxicos, cuja 

finalidade é que esses conteúdos não sejam liberados para o meio ambiente. 



 

 

26 

Camargo (2017) afirma que a tecnologia fotovoltaica utiliza materiais 

semicondutores como o silício para transformar raios solares em eletricidade. O 

contínuo progresso desta técnica está adequando a ampliação da capacidade de 

abastecimento de energia elétrica no mundo todo, deixando que a energia solar 

fotovoltaica consista em uma alternativa limpa, renovável, viável e com manutenção 

mínima. A energia solar fotovoltaica é presentemente, após a hidráulica e eólica, a 

terceira mais extraordinária fonte de energia renovável em no que diz respeito à 

capacidade instalada no mundo. 

De acordo com Ovelha (2017), a conexão da eletricidade originada por 

sistemas fotovoltaicos na rede pode induzir a problemas nas redes de distribuição de 

eletricidade, devido a sua imprevisibilidade horária e anual. Poderão acontecer 

ocasiões com excesso de produção elétrica, em particular nos dias de sol de verão, 

ou de deficiência de eletricidade devido ao consumo, uma vez que este recurso é 

variável e incontrolável. Tais questões poderão ser solucionadas com o 

desenvolvimento de sistemas apropriados de armazenamento de energia conexos ao 

fotovoltaico. Estes sistemas são adequados para autoconsumo, sendo a sua 

fundamental precedência atender a busca de energia local e, casualmente, alimentar 

a rede com qualquer excedente de energia produzido. Com isso, energia causada em 

excesso pode ser prontamente armazenada. 

Conforme Ovelha (2017), o autoconsumo eleva a competição no mercado, a 

nível de preços do sistema solar, amparando na mudança do mesmo, já que incita o 

surgimento de novos serviços que melhor se adaptem às precisões do consumidor. 

Diante disso, o consumidor torna-se ativo no cenário de transição energética, por meio 

dos continuados investimentos. Enfim, o emprego, tanto residencial quanto dos 

serviços, de energia solar para autoconsumo pode abastecer eletricidade de maneira 

econômica competitiva ao utilizador, resguardando-o da volatilidade dos preços da 

energia.  

Ovelha (2017) relata que as Energias Renováveis (ER) deparam-se já 

constituídas como fontes de energia reconhecidas no mercado energético mundial. A 

crescente melhora da analogia custo-benefício, o consecutivo financiamento, as 

constantes políticas de incentivo, a sua garantia e o crescimento de precisões 

energéticas globais têm sido constitucionais no rápido crescimento das tecnologias 

renováveis. 
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Segundo Ovelha (2017), em 2015, foram 195 países que se uniram para o 

Acordo de Paris (COP21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança Climática (UNFCCC), em que o fundamental finalidade é garantir que o 

acréscimo da temperatura média global fique 2°C abaixo dos níveis pré- industriais. 

Para isso, a maior parte dos participantes empenhou-se a empregar as ER e 

acrescentar a eficácia energética nos diversos setores. 

De acordo com Ovelha (2017), no decorrer desse ano foram instalados 

mundialmente cerca de 147 gigawatts (GW) de potência elétrica originária de ER (bem 

como à volta de 38 gigawatts térmicos – GWth). Dos 147 GW instalados, cerca de 

77% diz respeito a energia solar fotovoltaica (PV) e energia eólica - estes constatam, 

pelo segundo ano contínuo, recordes de novas instalações. É, instalada mais potência 

originária de ER do que de todos os combustíveis fósseis combinados, o que leva a 

que já em torno de 23,7% de toda a eletricidade mundial seja nutrida por fontes de 

ER, boa parte de energia hídrica. 

Ramos et al (2018) afirmam que o Brasil é um pais rico em recursos naturais, 

assim como farto em terra fértil, ventos de extraordinária qualidade, elevada irradiação 

solar e grandes reservas de água doce. Com isso, as fontes renováveis de energia, 

principalmente a solar fotovoltaica, devem adequar a maior parte da solução para uma 

matriz elétrica diversificada, limpa, segura, economicamente viável e abundante no 

Brasil. A sociedade está vivenciando o movimento em direção às energias renováveis 

no Brasil e no mundo, uma vez que esta está cada vez mais competitiva, seus projetos 

são arquitetados velozmente, principalmente se confrontados aos fósseis e hídricos, 

atendendo à crescente ação por energia elétrica no país, além de empregarem 200 

vezes menos água do que as fontes fósseis de energia. 
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4 DIFICULDADES DE EXPANSÃO DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO 

PAÍS 

 

Ramos et al (2018) afirmam que a fonte fotovoltaica é a que mais desenvolve 

em potência e a que mais ganha investimentos no setor de energia elétrica no mundo. 

Com a diminuição dos preços e maior competitividade da geração fotovoltaica, a 

dinâmica de mercado tem se transformado e mais mercados estão se abrindo para a 

energia solar fotovoltaica, de modo inclusivo o Brasil. A diminuição do custo da energia 

solar fotovoltaica é uma intenção global, que acompanhará, até mesmo em longo 

prazo, não só para geração centralizada, mas do mesmo modo para geração 

distribuída. Com isso, virando a energia solar fotovoltaica uma das fundamentais 

fontes de energia elétrica integralmente, além de uma das mais competitivas no Brasil 

e no mundo. 

De acordo com Ramos et al (2018), no Brasil, a intenção de propagação de 

pequenos e médios instaladores/integradores solares é claro, uma vez que já são mais 

de 1.000 empresas instaladoras e integradoras de sistemas fotovoltaicos para menos 

de 7.500 instalações. Tal intenção deve se sustentar em curto e médio prazo, devido 

à baixa barreira de entrada nessa atividade da cadeia de valor da energia solar 

fotovoltaica. Uma implicação dessa propagação de integradores solares é uma grande 

concorrência da oferta de sistemas fotovoltaicos para clientes finais que, diante disso, 

poderá levar à concretização de determinados integradores de qualidade e sucesso e 

à descontinuidade dos menos competitivos. 

Segundo Ramos et al (2018), embora a tecnologia fotovoltaica ser madura, com 

mais de 50 anos de desenvolvimento e fornecedores proporcionarem segurança sobre 

a capacidade de geração mínima dos módulos por até 20 anos, ou seja, muito acima 

da maior parte dos produtos no mundo, a tecnologia além disso é relativamente pouco 

popular no Brasil. Tem-se ainda que, embora seja muito próspero, o mercado solar 

fotovoltaico no Brasil, no que diz respeito à potência instalada, seguirá relativamente 

pequeno nos próximos 5 a 7 anos. 

Na visão de Ramos et al (2018), a dimensão do mercado doméstico brasileiro 

de energia solar fotovoltaica diante do mercado mundial, levando-se em consideração 

que foram instalados em 2016 em torno de 70 GWac de novos projetos solares 

fotovoltaicos em todo o mundo, porém, o Brasil, com seus 1,16 GWac para 2017 
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representou em cerca de 1,6% do mercado global. O fator tamanho de mercado então 

levanta a questão de que a demanda doméstica por projetos solares fotovoltaicos em 

curto prazo não é satisfatória para explicar amplos investimentos no Brasil em 

atividades de valor que demandam maior escala para serem competitivos no mercado 

global, no que tange às atividades de valor, assim como fabricação de células, EVA, 

silício grau solar, backsheet e lâmina de silício. Com isso, para que seja de maneira 

econômica justificável fazer tais investimentos no curto prazo no Brasil, significaria 

imprescindível que o país fosse mais competitivo que os países líderes em custo de 

produção desses bens, de maneira a empreender no mercado de exportação. 

De acordo com Almeida et al (2016), embora ainda proporcionar precisão de 

incentivos econômicos para se popularizar, o sistema fotovoltaico já é empregado em 

ampla escala e em projetos pontuais, como no sistema de iluminação pública. 

Conforme Fadigas (2018), a energia fotovoltaica somente encontra viabilidade 

econômica em aplicações de pequeno porte em sistemas rurais isolados como, por 

exemplo, iluminação, bombeamento de água etc., serviços profissionais como no aso 

de retransmissores de sinais, aplicações marítimas e produtos de consumo como, por 

exemplo, relógio, calculadoras.  

Fadigas (2018) afirma que sabe-se que o mercado fotovoltaico é além disso 

uma fração do que poderia ser, uma vez que existe uma parcela expressiva da 

população mundial, em torno de 1 bilhão de habitantes ou perto de 20% da população 

mundial, situadas especialmente nas áreas rurais, que não apresentam ingresso a 

eletricidade.  

Fadigas (2018) relata que investigações efetuadas nos últimos 10 anos, 

derivando em ampliação da eficaz dos módulos e redução considerável nos custos de 

produção, marcar com sinais boas probabilidades futuras, até mesmo para aplicações 

de maior porte. Este futuro está sujeito do mesmo modo do acréscimo das pressões 

mundiais para o emprego de fontes energéticas renováveis e limpas e o 

prosseguimento da linha de pensamento governamental dos países industrializados 

que visam uma diversificação das fontes de suprimento energético. 

Segundo Camargo (2017), no Brasil, a energia solar representa abaixo de 1% 

da energia total produzida no país, conforme demonstrado na Figura 4: 
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Figura 4 – Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil 

sem importação contratada 

 
 Fonte: MME (2017 apud CAMARGO, 2017, p. 28). 

 

Conforme Camargo (2017), embora haja baixa representatividade da energia 

solar na matriz energética brasileira, sistemas integrados à rede estão em crescente 

ampliação principalmente devido à aprovação da normativa 482/2012 da ANEEL no 

dia 17 de Abril de 2012, e alterada pelas Resoluções Normativas ANEEL n. 687/2015 

e n. 786/2017, que admite aos consumidores instalar geradores de pequeno porte em 

suas unidades consumidoras e usar o sistema elétrico da Copel para injetar o 

excedente de energia, que estará transformado em crédito de energia apropriado por 

60 meses. Créditos, estes, que serão consumidos em circunstâncias em que o sistema 

não causa energia satisfatória para atender a demanda do estabelecimento, como à 

noite ou em dias nebulosos. 

Pereira Jr. et al (2014) afirmam que uma inquietação ressaltante no que diz 

respeito aos impactos ambientais se trata do nível de emissões, principalmente de 

gases de efeito estufa, que a extensão da oferta de energia irá gerar. Com isso, o 

Brasil dispõe de alternativas que se despontam como oportunas e que, dentre as 

mesmas, destacam-se o etanol, o biodiesel, o uso de óleos vegetais na produção do 

diesel (H-bio), a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis ou não 

convencionais, assim como da energia nuclear.  

Conforme Pereira Jr. et al (2014), a ampliação da questão necessitará ser muito 

ampla, especialmente nos panoramas de maior crescimento econômico e, com isso, 
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empenhos suplementares para acrescentar a eficácia energética se constituirão mais 

que almejados, mas indispensáveis. Do mesmo modo, é de se aguardar ampliação 

da geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis, especialmente no caso de 

serem estabelecidas ressalvas ao aproveitamento do potencial hidrelétrico. 

Segundo Pereira Jr. et al (2014), realmente, uma conta simples aparece 

números significativos quanto emissões adicionais de gases de efeito estufa, no que 

tange à restrições a desenvolvimento da energia hidráulica. Ponderando que o parque 

hidrelétrico instalado e as usinas para as quais já foram concedidas concessões, o 

Brasil já aproveitou em torno de 30% de todo seu potencial hidrelétrico. 

Ramos et al (2018) afirmam que ainda há 10 atividades de valor da cadeia de 

bens do segmento solar que não estão presentes no país. São elas: fabricação de 

silício grau solar, gases de processamento, vidro grau solar, lingote e lâmina de silício, 

célula fotovoltaica de silício cristalino, substrato de filme fino, composto de filme fino, 

backsheet, caixa de junção, e filme encapsulante/EVA. As lacunas de competitividade 

e gargalos produtivos são muitas, conforme será discutido nesta seção. Parte delas 

(e.g. tributação, acesso a financiamento, tamanho do mercado, risco cambial, dentre 

outras) atinge a cadeia de valor de forma transversal, ou seja, inclusive em atividades 

de valor da cadeia presentes no Brasil. 

Do ponto de vista do estudo de Ramos et al (2018), o Brasil é pouco competitivo 

confrontado com o mercado internacional para bens os quais são produzidos em 

ampla escala, e tal fator impelida a competitividade do silício grau solar até a produção 

da célula fotovoltaica, assim como de produtos como filme encapsulaste, backsheet e 

tecnologias de filmes finos.  

O Brasil, de acordo com Ramos et al (2018), possui competitividade 

considerada como média para fabricação de bens como módulos fotovoltaicos, devido 

as regras e custos em moeda local de financiamento nacionais, as quais são 

vantajosas para produtos com conteúdo local, se confrontado com fontes de 

financiamento nacionais em moeda local para produtos sem conteúdo local. Do 

mesmo modo o Brasil possui competitividade elevada em produtos que já são 

produzidos no país, contudo destinados a outros setores da economia, como 

molduras, estruturas metálicas e componentes elétricos e que, do mesmo modo, 

possuem ingresso a financiamento distinguido para esses produtos com conteúdo 

local.  



 

 

32 

Ramos et al (2018) apresentam serão detalhadas 11 dentre as principais 

lacunas de competitividade e gargalos produtivos, conforme demonstrados no Quadro 

7: 

 

  Quadro 7 – Principais lacunas de competitividade e gargalos produtivos do  

  segmento solar    

 
   Fonte: Adaptado pelo autor de Ramos et al (2018, p. 275). 
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Com aos serviços, conforme Ramos et al (2018), o país é muito competitivo no 

desenvolvimento de projetos, geração de energia, entre outros serviços, entretanto 

possui competitividade média em atividades de valor, como organizações que operam 

como agentes financiadores, consultorias, integradores de sistemas, que encaram 

dificuldades como carga tributária e acesso a financiamento competitivo.  

No que diz respeito ao médio e longo prazo, segundo Ramos et al (2018), com 

o crescimento da demanda do mercado, bens como vidro e outros componentes 

devem ficar mais competitivos localmente. Mesmo com uma escala maior presente no 

país, a escala imprescindível para alta competitividade desses produtos é escala 

global, e o Brasil não é um país em que a competitividade industrial é das mais 

competentes do mundo. Deste modo, entende-se que nos três panoramas temporais 

a maior fragilidade de competitividade do Brasil se encontra nas atividades de valor 

da cadeia de produção dos módulos fotovoltaicos. Para que essa deficiência de 

competitividade possa ser revertida, é necessário que o país promova uma demanda 

doméstica grande e periódica, explicando o investimento no país. O Brasil é um dos 

países mais populosos do mundo e possui potencialidade solar fotovoltaico 

extraordinária; deste modo, para que a competitividade possa ser alcançada são 

indispensáveis incentivos característicos para o segmento, especialmente 

concernentes à tributação, assim como da própria facilitação do sistema tributário. 
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5 CONSIDERAÕES FINAIS 

 

O objetivo geral do estudo foi demostrar as vantagens de modo geral que a 

energia solar fotovoltaica tem a oferecer e para tanto, o mesmo foi atingido, pois 

concluiu-se, de acordo com a teoria abordada, que a utilização desse tipo de energia 

promove uma série de benefícios e vantagens que vão desde a minimização e custo 

à um tipo de energia limpa e renovável, bem como se trata de uma forma de reprimir 

implicações do aquecimento global, diminuir a dependência de combustíveis fósseis 

e suavizar o impacto econômico do aumento dos custos do petróleo. Contribui de 

forma significativa para o meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 

Por meio dos objetivos específicos propostos nesse estudo, os quais se 

basearam em apresentar o princípio de funcionamento da energia solar fotovoltaica, 

demostrar seu custo benefício em relação às outras fontes de energia e levantar as 

dificuldades de expansão da energia solar fotovoltaica no país, foi possível, inclusive, 

responder ao problema de pesquisa, demonstrando que a energia solar fotovoltaica é 

mais eficaz, em relação às outras fontes de energia no país. 

Foi possível ainda responder à pergunta problema do estudo, pois, concluiu-se 

que a energia solar fotovoltaica é mais eficaz, em relação às outras fontes de energia 

no país, uma vez que, apesar de algumas dificuldades apresentadas na expansão da 

utilização desse tipo de energia no pais, a mesma apresenta muitas vantagens como, 

por exemplo, trata-se de um tipo de energia considerada limpa ou renovável de baixo 

impacto ambiental, possui excepcional e abundante irradiação em todo o território 

nacional, trata-se de uma fonte de financiamento competitiva por meio do BNDES, 

possui regulação favorável para a geração distribuída e para a geração centralizada, 

pode representar um terço da produção global de energia elétrica do mundo até o ano 

de 2060, possui potencialidade para ser a maior fonte de eletricidade no mundo em 

longo prazo, por causa da fartura e à distribuição do recurso solar no planeta, dentre 

outras. 

Sugere-se que o tema, em futuros estudos, seja mais aprofundado, uma vez 

que se trata de um assunto inovador e que se encontra a cada dia mais presente e 

desenvolvido, sendo importante, com isso, abordagens atualizadas, visando maior 

conhecimento e acompanhamento do desempenho de tal tipo de energia a ser 

implantada e que traz uma série de benefícios e vantagens ao consumidor. 
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