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PORTO, Rodrigo Nunes. O Aproveitamento da Energia Solar no Brasil. 2019. 29f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – 
Anhanguera, Niterói, 2019. 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar o uso da energia solar em todo o 
território brasileiro. A importância do tema se dá pelo fato de se poder mostrar que a 
geração de energia elétrica por meio de células fotovoltaicas vem colaborando, 
mesmo que ainda de maneira inicial, para a universalização da promoção à 
eletricidade por meio de determinados projetos que propendem o atendimento de 
populações isoladas que dificilmente seriam consideradas por rede de transmissão 
de uma companhia local de energia elétrica. Sobre a metodologia de pesquisa, esta 
trata-se de uma revisão literária. A pesquisa tem um aspecto exploratório-explicativo, 
com características de pesquisa qualitativa. concluiu-se que a energia solar no Brasil 
se mostra inteiramente viável, já que, entre as fontes de energias renováveis, ela se 
destaca por ser independente, devido ao fato de ser uma fonte inesgotável e 
renovável, uma vez que proporciona uma extensa confiabilidade, além de atenuar 
custos de consumo dentro de um longo prazo.  
 
Palavras-Chave: Células Fotovoltaicas; Energia Solar; Viabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PORTO, Rodrigo Nunes. The Use of Solar Energy in Brazil. 2019. 29f. Course 
Completion Work (Graduation in Electrical Engineering) - Anhanguera, Niterói, 2019. 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the use of solar energy throughout the Brazilian 
territory. The importance of the theme is given by the fact that it can be shown that 
the generation of electric energy through photovoltaic cells has been contributing, 
even initially, to the universalization of the promotion of electricity through certain 
projects that tend to service isolated populations that would hardly be considered by 
transmission network of a local electric company. About the research methodology, 
this is a literary review. The research has an exploratory-explanatory aspect, with 
characteristics of qualitative research. it was concluded that solar energy in Brazil is 
entirely viable since, among renewable energy sources, it stands out because it is 
independent because of its inexhaustible and renewable source, since it provides an 
extensive reliability, in addition to mitigating consumption costs within a long term. 
 
Keywords: Photovoltaic Cells; Solar Energy; Viability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a energia elétrica se trata de um elemento fundamental para a 

sociedade, e, por este motivo, é necessário que haja uma produção dela em larga 

escala, para que se consiga atender toda a população de um país. Neste contexto, 

observa-se que o uso de fontes não renováveis para produzir toda a energia, é o 

que vem prevalecendo. Frente a isto, ressalta-se também que o uso de fontes não 

renováveis gera preocupantes impactos ambientais, que advieram a ser ratificados 

pelos cientistas e sentidos pelas populações por todo o planeta. 

Portanto, a energia solar, que no país adveio a ser uma realidade, admite ao 

cidadão gerar energia elétrica em seu próprio domicílio. Em síntese, trata-se de uma 

fonte de energia limpa e renovável, que aproveita os raios solares, cujo impacto no 

meio ambiente é menor do que o de uma usina hidrelétrica, nuclear ou termelétrica. 

A importância do tema se dá pelo fato de se poder mostrar que a geração de 

energia elétrica por meio de células fotovoltaicas vem colaborando, mesmo que 

ainda de maneira inicial, para a universalização da promoção à eletricidade por meio 

de determinados projetos que propendem o atendimento de populações isoladas 

que dificilmente seriam consideradas por redes de transmissão de uma companhia 

local de energia elétrica. 

Neste contexto, observa-se que o Brasil atravessa um período difícil, onde 

exibe diversos desafios para a população. E um desses desafios trata-se 

exatamente do provimento de um serviço que tem impactos em todos os níveis da 

sociedade: a energia elétrica.  

A carência de energia elétrica pode vir a ocasionar inúmeras decorrências no 

desenvolvimento do país, atenuando sua capacidade produtiva, além de impactar 

em demais segmentos da sociedade, como por exemplo, os hospitais, que precisam 

dessa fonte para salvar vidas. Assim, tem-se a seguinte questão problema da 

pesquisa: o Brasil, de fato, usa a energia solar em todo o seu território? 

Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo analisar o uso da energia 

solar em todo o território brasileiro. Como objetivos específicos, busca-se abordar a 

energia solar de um modo geral; as vantagens e desvantagens econômicas, sociais 

e ambientais do uso da energia solar; e o sistema fotovoltaico no Brasil. 

Sobre a metodologia de pesquisa, esta trata-se de uma revisão literária que 

tem como objetivo abordar e apresentar os pensamentos dos autores consultados 



 

 

sobre o tema proposto no estudo, para em seguida chegar aos objetivos propostos 

no presente estudo.  

Para tanto, foram utilizadas publicações e artigos eletrônicos provenientes de 

bibliotecas virtuais. Como critérios de seleção das obras, foram utilizadas apenas 

obras publicadas em inglês e português entre os anos de 2000 e 2019. A pesquisa 

tem um aspecto exploratório-explicativo, com características de pesquisa qualitativa. 
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2 ENERGIA SOLAR 

 

Neste capítulo, aborda o tema da energia solar de um modo geral, mostrando-

se aqui breves definições e conceitos básicos inerentes a energia solar, bem como 

seu contexto histórico ao longo do tempo e sua evolução, desde os primórdios até a 

modernidade. 

 

2.1 DEFINIÇÕES 

 

Antes de mais nada, faz-se imprescindível ressaltar que a energia renovável é 

uma energia derivada de processos naturais que são reabastecidos a uma taxa igual 

ou mais rápida do que a taxa em que são consumidos. Existem várias formas de 

energia renovável, derivando direta ou indiretamente do sol, ou do calor gerado nas 

profundezas da terra (RAMOS, 2006). 

Elas incluem energia gerada de recursos solares, eólicos, geotérmicos, 

hidrelétricos e oceânicos, biomassa sólida, biogás e biocombustíveis líquidos. A 

biomassa, no entanto, é um recurso renovável apenas se sua taxa de consumo não 

exceder sua taxa de regeneração (NEVES, 2011). 

Neste contexto, uma ampla gama de tecnologias e equipamentos de 

produção de energia foi desenvolvida ao longo do tempo para aproveitar esses 

recursos naturais. Como resultado, a energia utilizável pode ser produzida na forma 

de eletricidade, calor industrial, energia térmica para condicionamento de espaço e 

água e combustíveis para transporte (RAMOS, 2006). 

Com sua grande massa de terra e geografia diversificada, países como o 

Canadá e Estados Unidos tem uma abundância de recursos renováveis, que podem 

ser usados para produzir energia. O Canadá é um líder mundial na produção e uso 

de energia a partir de recursos renováveis. Segundo Braga (2008, p. 46), “os 

recursos de energia renovável fornecem 18,9% do fornecimento total de energia 

primária do Canadá”. 

A hidroeletricidade é, de longe, a forma mais importante de energia renovável 

produzida no Canadá. A energia eólica e a bioenergia também contribuem de forma 

importante para o mix energético do Canadá. A energia eólica e solar fotovoltaica 

estão experimentando as maiores taxas de crescimento (BRAGA, 2008). 

Especificamente a energia solar, esta trata-se da energia proveniente do sol 
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na forma de calor e luz irradiada. A energia radiante do sol pode ser usada para 

fornecer iluminação e aquecimento para edifícios e para produzir eletricidade. 

Historicamente, a energia solar tem sido aproveitada por meio de tecnologias solares 

passivas (RAMOS, 2006). 

Normalmente, envolvem a localização estratégica de edifícios e vários 

elementos desses edifícios, como janelas, saliências e massas térmicas. Tais 

práticas aproveitam o sol para iluminação e aquecimento de espaços para reduzir 

significativamente o uso de equipamentos elétricos ou mecânicos. No entanto, a 

energia solar pode ser aproveitada apenas durante o dia e somente se a luz do sol 

não for bloqueada por nuvens, edifícios ou outros obstáculos (NEVES, 2011). 

Segundo Neves (2011, p. 40), duas tecnologias solares ativas que envolvem 

equipamentos elétricos ou mecânicos estão se tornando mais comuns. Primeiro, 

“coletores solares ou painéis são usados para aquecer a água ou o ar de ventilação 

para uso em edifícios. Em segundo lugar, a tecnologia solar fotovoltaica usa células 

solares para converter a luz solar diretamente em eletricidade”. 

O potencial para energia solar varia em todo o território dos Estados Unidos. 

O potencial é menor nas áreas costeiras, devido ao aumento da cobertura de 

nuvens, e é maior nas regiões centrais. O potencial solar varia ainda mais em todo o 

mundo (RAMOS, 2006). 

Em geral, muitas cidades dos Estados Unidos têm um potencial solar 

comparável internacionalmente com o de muitas grandes cidades. Por exemplo, 

cerca de metade dos requisitos de eletricidade residencial dos Estados Unidos 

poderiam ser atendidos com a instalação de painéis solares nos telhados de 

edifícios residenciais (SUTULA, 2007). 

O uso da energia solar nos Estados Unidos aumentou nas últimas duas 

décadas, embora permaneça relativamente pequeno em termos de penetração no 

mercado. Segundo Uczai (2012, p. 57), “a capacidade instalada de energia solar 

térmica registrou crescimento anual composto de 13,8% desde 2006”. Conforme 

Leite (2014, p. 39), “o período 2009-2013 foi marcado pelo crescimento significativo 

da capacidade instalada de energia solar fotovoltaica, que em 2014 atingiu 1.843 

megawatts de capacidade instalada”. 

Neste contexto, a energia solar é a fonte de energia renovável mais 

abundante no mundo. Os sistemas de energia solar referem-se a tecnologias que 

convertem o calor ou a luz do sol em outra forma de energia para uso. De acordo 
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com Faria (2011, p. 61), existem duas categorias de tecnologias que aproveitam a 

energia solar, a solar fotovoltaica e a solar térmica: 

 

A solar fotovoltaica é uma tecnologia que converte a luz solar em 
eletricidade de corrente contínua usando semicondutores. Em contraste, a 
solar térmica é uma tecnologia que utiliza a energia térmica do sol para 
aquecimento ou produção de eletricidade. 

 

Como já se sabe, a energia solar é a energia do sol que é convertida em 

energia térmica ou elétrica. Sendo assim, a energia solar é a fonte de energia 

renovável mais limpa e abundante disponível, e os EUA possuem alguns dos 

recursos solares mais ricos do mundo (CARVALHO, 2005). 

A tecnologia pode aproveitar essa energia para uma variedade de usos, 

incluindo geração de eletricidade, fornecimento de luz ou um ambiente interno 

confortável e aquecimento de água para uso doméstico, comercial ou industrial 

(VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

O mercado solar dos EUA, bem como em todo o mundo, enfrenta desafios e 

oportunidades; a indústria está trabalhando para ampliar a produção de tecnologia 

solar e reduzir os custos de fabricação e instalação. Existem várias maneiras de 

aproveitar a energia solar: energia solar fotovoltaica (também chamada de energia 

solar), aquecimento e resfriamento solar, energia solar concentrada (geralmente 

construída em escala pública) e energia solar passiva (CARVALHO, 2005). 

Em síntese, entende-se que a energia solar é uma tecnologia de energia 

flexível: as usinas de energia solar podem ser construídas como geração distribuída 

(localizada no ponto de uso ou perto dela) ou como usina solar em escala central 

(similar às usinas tradicionais). Algumas usinas solares em escala de utilidade 

pública podem armazenar a energia que produzem para uso após o pôr do sol 

(NEVES, 2011). 

 

2.2 HISTÓRIA 

 

O contexto histórico da energia fotovoltaica (versada como células solares) 

teve início no ano de 1876. William Grylls Adams (1836-1915) observou que, quando 

o selênio ficava exposto à luz, gerava eletricidade. Nisto, um especialista em 

eletricidade, Werner Von Siemens (1816-1892), disse que a descoberta era 
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cientificamente importante. Inicialmente, as células de selênio não se mostraram 

competentes, contudo, foi então ratificado que a luz sem calor ou partes móveis, 

poderia ser transformada em eletricidade (FARIA, 2010). 

No ano de 1953, Calvin Fuller (1902-1994), Gerald Pearson (1905-1987) e 

Daryl Chapin (1906-1995), juntamente, descobriram a célula solar de silício. Essa 

célula, de fato, produziu eletricidade satisfatória e se mostrou competente o 

suficiente para acionar dispositivos elétricos simples. Nisto, o New York Times, nos 

Estados Unidos, alegou que essa descoberta foi o início de uma nova era, induzindo 

ocasionalmente à concretização do aproveitamento da energia quase que 

interminável do sol para os aproveitamentos da sociedade (CARVALHO, 2005). 

No ano de 1956, as células solares iniciais já se encontravam disponíveis 

para comercialização. O custo, todavia, estava bem longe do alcance de grande 

parte das pessoas. Nisto, por cerca de US$ 400 para uma célula solar de 1 watt, o 

custo se encontrava bem além dos limites de qualquer indivíduo. No ano de 1956, 

teve-se o início da observação as primeiras células solares aproveitadas em 

brinquedos e rádios. Estes itens, até então novidades, foram os primeiros itens a 

possuir células solares disponíveis para os consumidores (FARIA, 2010). 

De acordo com Carvalho (2005, p. 69), no fim da década de 1950 e começo 

da década de 1960, “os satélites dos Estados Unidos e do programa espacial 

soviético eram mantidos por células solares e, no fim da década de 1960, a energia 

solar era essencialmente o padrão para alimentar satélites no espaço”. 

No começo da década de 1970, teve-se a descoberta de uma forma de 

diminuir o valor de células solares. Isto diminuiu o valor em cerca de US$ 90 por watt 

para aproximadamente US$ 30 por watt. Segundo Faria (2011, p. 63), “essa 

pesquisa foi conduzida pela empresa Exxon. Neste contexto, grande parte das 

plataformas de petróleo offshore utilizavam as células solares para manter as luzes 

que se apagavam no topo das plataformas”. 

Entre as décadas de 1970 e 1990, teve-se uma ampla transformação na 

utilização de células solares. Elas principiaram a despontar em cruzamentos 

ferroviários em locais distantes para estabelecimentos de energia. Frente a isto, 

países como Austrália e Canadá, por exemplo, começaram a utilizar células solares 

em suas torres de micro-ondas para ampliar suas capacidades de 

telecomunicações. Assim, mesmo as localidades mais desérticas, observaram a 

energia solar levar água para o solo, em que a alimentação de linha não se 
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mostrava uma alternativa (FARIA, 2010). 

Com o passar do tempo, foi possível observar células solares em uma ampla 

multiplicidade de regiões, além de automóveis movidos a energia solar, por exemplo. 

Neste contexto, há até mesmo uma aeronave que é movida a energia solar, que 

voou mais alto do que qualquer outro tipo de aeronave. E com o valor das células 

solares relativamente acessível a todos, a energia solar nunca semelhou tão 

atraente (VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

Esta tecnologia é capaz de prover células solares serigrafadas, bem como um 

tecido solar que pode ser aproveitado para ser alojado ao lado de uma habitação, e 

até mesmo em telhas solares instaladas nos telhados. Neste contexto, os mercados 

internacionais se abriram e os produtores de painéis solares advieram a 

desempenhar uma função essencial no segmento de energia solar (SUTULA, 2007). 

 

2.3 EVOLUÇÃO 

 

Os painéis solares tiveram muitas melhorias em seu projeto e implementação 

para reduzir custos e melhorar o processo de instalação. Painéis modernos e 

materiais de rack exigem um mínimo de religação ou hardware para instalação, e 

são mais leves e fáceis de gerenciar do que as matrizes pesadas de décadas 

passadas. Com essas melhorias, a maioria das instalações de painéis solares pode 

ser feita em um único dia (NEVES, 2011). 

Os outros componentes de uma instalação solar também viram um rápido 

desenvolvimento. Os microinversores são uma nova alternativa ao inversor 

tradicional. Tradicionalmente, um painel solar é tão eficiente quanto o painel menos 

eficiente do rack, já que o inversor converte a corrente de todos os painéis de uma 

só vez. Os novos microinversores convertem a eletricidade fornecida por cada painel 

individualmente, melhorando a eficiência do sistema (CARVALHO, 2005). 

O desenvolvimento do sistema de baterias diminuiu depois que as conexões 

da rede foram padronizadas, mas, a tecnologia viu um novo influxo de interesse. O 

mais notável é o sistema Powerwall, da Tesla, que coloca os sistemas de baterias 

domésticos no mainstream (NEVES, 2011). 

No geral, conforme Faria (2011, p. 66), “o maior desenvolvimento em energia 

solar residencial trata-se do custo reduzido”. A produção de painéis solares caiu 

drasticamente em preço com o desenvolvimento de TVs em Liquid Crystal Display 
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(LCD), pois ambas as tecnologias utilizam enormes folhas de vidro. Esse 

desenvolvimento, aliado à rápida expansão da China na colheita e fabricação de 

matérias-primas, reduziu o preço o suficiente para permitir que quase todos os 

proprietários considerassem um investimento em energia solar residencial. 

Novos materiais oferecem ainda mais avanços para a tecnologia solar 

residencial. Células de telureto de cádmio são o favorito como uma alternativa aos 

tradicionais painéis de silício. Essas células solares têm menor pegada de carbono e 

custo de fabricação do que os tradicionais painéis de silício, e oferecem resultados 

impressionantes (CARVALHO, 2005). 

Em fevereiro de 2016, pesquisadores do Laboratório Nacional de Energia 

Renovável, nos Estados Unidos, conseguiram romper o limite de um volt, finalmente 

refutando o limite teórico que atormentou os cientistas por seis décadas. Com o 

limite de um volt quebrado, os testes de laboratório alcançaram classificações de 

eficiência de mais de 22%, com painéis produzidos em massa fechando rapidamente 

a lacuna. Estes Painéis podem ser o próximo grande avanço para a energia solar 

residencial, oferecendo melhor desempenho do sistema e custos mais baixos para a 

próxima geração de casas solares (SUTULA, 2007). 

Enquanto os painéis solares se desenvolveram mais rapidamente nas 

décadas de 1950 e 1960, a tecnologia continuou a melhorar em um ritmo alarmante. 

A produção em massa e a instalação rápida tornaram a energia solar mais atraente 

como investimento financeiro, e abriram o caminho para o próximo grande salto 

tecnológico (FARIA, 2010). 
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3 VANTAGENS E DESVANTAGENS ECONÔMICAS, SOCIAIS E 

AMBIENTAIS DA ENERGIA SOLAR 

 

Neste capítulo, aborda-se as vantagens e desvantagens econômicas, sociais 

e ambientais do uso da energia solar. Mostra-se aqui as vantagens e desvantagens 

inerentes ao uso da energia solar, bem como o uso da energia solar no Brasil frente 

as suas vantagens. 

 

3.1 VANTAGENS 

 

Sabe-se que há inúmeras vantagens com o uso da energia solar. Como bom 

exemplo, tem-se que a energia solar auxilia a retardar/cessar o aquecimento global. 

O aquecimento global trata-se de uma ameaça real para a sobrevivência da 

população humana, bem como a sobrevivência de diversas espécies (NEVES, 

2011). 

Por felicidade, décadas (ou até mesmo séculos de estudos) induziram a 

sistemas competentes de painéis solares que geram eletricidade sem causar 

poluição através de aquecimento global. A energia solar adveio a ser, visivelmente, 

uma das soluções mais essenciais para o problema do aquecimento global 

(VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

Além do mais, a energia solar pode economizar bilhões em dinheiro. Mesmo 

bem antes de a própria existência da sociedade ser ameaçada pelo aquecimento 

global, nas décadas posteriores, o aquecimento global irá custar à sociedade bilhões 

em dinheiro, se for conservado inalterado. De tal modo, enfrentar o aquecimento 

global com a energia solar, possivelmente irá salvar a civilização de gatos 

expressivos (NEVES, 2011). 

A energia solar providencia igualmente confiabilidade de energia. O nascer e 

o pôr do sol se mostra sólido. Em todo o planeta, sabe-se precisamente quando ele 

vai subir e se pôr diariamente. Todavia, ainda que as nuvens possam ser um pouco 

menos previsíveis, igualmente se tem projetações sazonais e diárias razoavelmente 

adequadas para a quantidade de luz solar que será recebida em distintas 

localidades. E tudo isto junto, faz da energia solar uma fonte confiável de energia 

(VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

A energia solar providencia segurança energética. Além do benefício de 
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confiabilidade supracitado, ninguém pode ir comprar o sol ou fazer da luz solar um 

monopólio. Assim, combinante com a naturalidade dos painéis solares, isto 

igualmente providencia uma extraordinária vantagem da energia solar (NEVES, 

2011). 

A energia solar providencia independência de energia. Idêntica a ampliação 

da segurança energética, a energia solar adéqua um enorme benefício de 

independência energética. Mais uma vez, ressalta-se que o “combustível” para 

painéis solares não pode ser obtido ou monopolizado (SUTULA, 2007). 

É gratuito para todos aproveitarem. Após ter painéis solares no telhado, tem-

se uma fonte basicamente independente de eletricidade. Isto é essencial para as 

pessoas, entretanto, igualmente para cidades, condados, estados, países, e até 

mesmo as organizações (VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

E finalmente, a energia solar gera empregos. Como fonte de energia, a 

energia solar trata-se de uma potência geradora de empregos. O dinheiro aplicado 

em energia solar gera de duas a três vezes mais empregos do que o dinheiro 

aplicado em carvão ou gás natural. Assim sendo, nota-se que há apreciáveis 

vantagens de energia solar. No entanto, há igualmente certas desvantagens 

(SUTULA, 2007). 

 

3.2 DESVANTAGENS 

 

As desvantagens da energia solar certamente não são tão amplas. De fato, 

conforme Neves (2011, p. 43), “há somente uma desvantagem evidente na energia 

solar que se pode pensar de imediato. Esta desvantagem é que o sol não brilha 

diariamente”.  Portanto, quando o sol se põe – ou se encontra intensamente 

sombreado –, os painéis solares fotovoltaicos não produzem eletricidade.  

E caso se necessite de eletricidade naquele momento, necessita-se obtê-la 

de uma outra fonte energética. Resumidamente, não pode ser 100% mantido por 

painéis solares. Minimamente, necessita-se de baterias para acumular eletricidade 

gerada por painéis solares para utilização porvindoura (VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

No entanto, existem certas coisas essenciais a serem ressaltadas no que se 

refere a esta desvantagem da energia solar. Inicialmente, o sol verdadeiramente 

brilha quando mais precisa-se de eletricidade. Como humanos, os dias basicamente 

acompanham o movimento do sol. A sociedade basicamente acorda quando o sol 
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nasce. Assim, no período da maior altura e visibilidade do sol, as pessoas alongam a 

ser mais ativas. Nesse período, é utilizado bem mais eletricidade do que no meio da 

noite, então, a eletricidade está em maior demanda. (Isto igualmente faz da 

eletricidade mais cara no meio do dia, tornando, portanto, a eletricidade gerada 

inicialmente de painéis solares mais custosa) (SUTULA, 2007). 

Outra questão essencial, é que, com o armazenamento, a energia solar 

poderia, de forma teórica, prover o mundo com todas as suas necessidades de 

eletricidade. Certamente, nada no planeta se compara com a potencialidade de 

energia da luz solar. Portanto, estas são as vantagens e desvantagens da energia 

solar consideradas as mais importantes (VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

No Brasil, poucos fabricantes de módulos fotovoltaicos atuam no mercado. A 

produção é limitada a 100 kW, embora esteja prevista uma expansão de até 25 

megawatts. A Empresa Heliodinamica produziu módulos anteriores, mas, 

interrompeu a produção na década de 1990 em razão da poderosa competição 

internacional (SUTULA, 2007). 

Assim, quase todos os módulos são importados. A maioria das importações 

vêm da China, Japão e Estados Unidos. No entanto, a empresa Brasil Solair está 

planejando uma instalação de produção de módulos com uma capacidade de 30 

megawatts no Estado da Paraíba. A tecnologia será fornecida pelo grupo alemão 

Schmid (FUSANO, 2013). 

Da mesma forma, a cadeia de valor para os fornecedores de sistemas 

fotovoltaicos não está completa: embora o Brasil esteja em 6º lugar mundial em 

relação à produção de silício, nenhum processo de purificação ao silicone solar está 

disponível. Assim, nenhuma célula fotovoltaica é produzida no Brasil (VILLALVA; 

GAZOLI, 2013). 

Os custos adicionais estimados resultantes dos regulamentos de transporte e 

importação aumentam o preço dos módulos no Brasil em até 30% em relação aos 

níveis de preços internacionais. No entanto, os produtos importados ainda são mais 

baratos que os brasileiros. A produção nacional para inversores é igualmente 

dominada por concorrência estrangeira (GALDINO, 2012). 

No campo da pesquisa científica e desenvolvimento, o Brasil participa com 

pequenos projetos de tecnologia fotovoltaica. No entanto, o sistema educacional 

brasileiro carece de programas de estudo orientados para sistema fotovoltaico e de 

especialização profissional. O capital humano necessário para desenvolver o setor 
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fotovoltaico no Brasil é, consequentemente, quase que inexistente (VILLALVA; 

GAZOLI, 2013). 

A longo prazo, este é um grande obstáculo para o desenvolvimento do 

mercado fotovoltaico. Embora o volume do mercado brasileiro de energia 

fotovoltaica permaneça baixo, e a importação de módulos apresente obstáculos 

legais e financeiros, empresas internacionais começaram a interessar-se em futuros 

desenvolvimentos do mercado. Eles se juntaram a Associação Brasileira Indústria 

Elétrica Eletrônica (ABINEE) para obter informações relevantes sobre este sistema e 

construir uma rede (ASSUNÇÃO, 2014). 

 

3.3 O USO DA ENERGIA SOLAR NO BRASIL FRENTE AS SUAS VANTAGENS 

 

O panorama da energia renovável do Brasil mudou significativamente na 

última década. Embora o Brasil seja mais conhecido pela produção de 

biocombustíveis e energia hidrelétrica convencional – a energia hidrelétrica é 

responsável por mais de 70% da geração de eletricidade do país – o investimento 

nos setores eólico e solar tem aumentado rapidamente desde 2010 (LANDEIRA, 

2013). 

Com um histórico sólido de desenvolvimento de renováveis, o Brasil é um dos 

mercados de energia solar que mais cresce no mundo, atraindo o interesse de vários 

investidores estrangeiros, bancos multilaterais de desenvolvimento, empresas de 

energia e fabricantes de equipamentos. Além disso, o tamanho do mercado do Brasil 

posiciona o país, não apenas como líder na região da América Latina, mas, também 

como um hub de oferta potencial para os países vizinhos (SERRÃO, 2010). 

Após uma severa seca em 2001, que reduziu o fluxo de água para as 

hidrelétricas do país, que causou escassez regular de energia e levou a um 

racionamento de eletricidade sem precedentes, o Governo Federal começou a 

apoiar agressivamente a biomassa e a energia eólica como alternativas à pesada 

dependência histórica do país, com a criação de um programa de incentivo federal e 

um sistema de leilão robusto para aquisição em escala de serviços públicos 

(LANDEIRA, 2013). 

Além disso, o crescimento da energia hidrelétrica é cada vez mais sustentado 

por preocupações ambientais e sociais e, nos últimos anos, desenvolvedores e 

investidores estão sendo forçados a superar muitos obstáculos ao desenvolvimento 
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de projetos, bem como desafios públicos e administrativos para permitir a emissão 

(BLUESOL ENERGIA SOLAR, 2012). 

Desde o primeiro leilão de energia eólica realizado em dezembro de 2009, o 

Brasil adicionou aproximadamente 7 gigawatts de capacidade eólica instalada. Por 

meio de regimes políticos e regulatórios de apoio semelhantes, o Governo Federal 

demonstrou sua intenção de replicar o mesmo rápido crescimento na geração de 

energia solar, comprometendo-se a contratar de 1 a 2 gigawatt de energia solar por 

ano em leilões administrados pelo Governo Federal. Segundo Pinho e Galdino 

(2014, p. 62): 

 

Igualmente importante para a estratégia do Brasil, foi a promulgação pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de novas regras visando 
reduzir as barreiras para a incorporação da geração de energia solar 
distribuída no sistema de abastecimento de rede do país, e assim permitir 
sistemas de energia solar de pequena escala. 

 

Notavelmente, a instalação de novas capacidades de energia eólica e solar é 

de importância estratégica para o Brasil não apenas para proteger contra períodos 

de baixa pluviosidade, mas, também para fins econômicos, para se proteger contra a 

volatilidade dos preços da eletricidade e os preços flutuantes do gás natural (por 

exemplo: secas prolongadas como as de 2014/2015, que forçaram o Brasil a 

aumentar significativamente a quantidade de gás natural que importa, a fim de 

suportar o consumo de eletricidade cada vez maior) (ANEEL, 2015). 

No mecanismo de leilão de energia “reverso” do Brasil, o Governo Federal 

estabeleceu um preço máximo para o megawatt-hora e as empresas diminuírem o 

preço pelo qual estão dispostas a vender energia para o mercado. Produtores de 

energia que oferecem os menores preços assinaram acordos de compra de energia 

de 20 anos com empresas de distribuição, que são obrigadas por lei a comprar 

energia através dos leilões (LEITE, 2014). 

Neste contexto, um desafio que os projetos de escala de serviços públicos no 

Brasil enfrentam, é a falta de capacidade de transmissão para transportar a energia 

produzida na região Nordeste do país para as principais áreas metropolitanas 

localizadas no Sudeste. Frente a isto, leilões de linhas de transmissão ficaram muito 

aquém das expectativas, e projetos de transmissão robustos em andamento 

estagnaram e estão à venda (ABRACEEL, 2016). 
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4 O SISTEMA FOTOVOLTAICO NO BRASIL 

 

Neste capítulo, aborda-se o tema do sistema fotovoltaico no Brasil. Mostra-se 

aqui o cenário e perspectivas do uso do sistema no Brasil, bem como o 

aproveitamento dos sistemas híbridos diesel/fotovoltaicos em minirredes na região 

amazônica brasileira. 

 

4.1 CENÁRIO E PERSPECTIVAS DO USO DO SISTEMA 

 

O Brasil está localizado em uma região onde a radiação solar está entre as 

mais altas do mundo. A radiação solar diária varia de 5,9 kWh/m² na região Nordeste 

a 5,2 kWh/m² na região Sul. A região amazônica pertence às áreas mais 

ensolaradas do Brasil, mas, é também a pior localização por razões ecológicas e 

econômicas para a energia ser aproveitada (VIANA, 2011). 

Neste contexto, o potencial teórico para a energia conectada à rede produzida 

com a tecnologia fotovoltaica é grande. A quantidade anual estimada de eletricidade 

a ser produzida com essa fonte é responsável por cerca de 6.897.050 terawatt-hora. 

Comparando este número com o total de energia anual em consumo de 483 

terawatt-hora em 2011, observa-se a magnitude dos recursos disponíveis (FUSANO, 

2013). 

A eletricidade fotovoltaica poderia reduzir ainda mais as perdas de transporte 

dos locais de geração para locais de consumidores. A escassez de eletricidade pode 

ser evitada por causa da natureza complementar de picos de geração hidroelétrica e 

fotovoltaica (VIANA, 2011). 

No entanto, segundo Fusano (2013, p. 17), a energia fotovoltaica como fonte 

alternativa de energia para aliviar esses problemas, “ainda é considerado 

inadequado por muitos especialistas em países com processos não-industrializados, 

devido aos altos custos associados a esta tecnologia”. 

No caso do Brasil, a abundante radiação solar e tarifas relativamente altas de 

eletricidade sugerem que a tecnologia fotovoltaica pode alcançar viabilidade 

econômica para instalações em rede no futuro. Quando os custos de energia 

fotovoltaica equivalem aos preços de eletricidade no varejo, diz-se que a energia 

fotovoltaica atingiu a paridade da rede. O momento da paridade da grade é 

geralmente considerado o mais importante marco na introdução de novas 
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tecnologias, visando diversificar a energia em portfólio de geração e sinalização de 

viabilidade econômica (VIANA, 2011). 

Além das condições locais, a redução dos custos futuros de tecnologia tem 

uma grande influência na competitividade desta energia. Curvas de aprendizagem 

preveem um declínio de cerca de 20% com cada duplicação da produção do módulo 

fotovoltaico acumulado (FUSANO, 2013). 

Preocupações e restrições ambientais crescentes, tanto no nível nacional 

quanto no internacional, estão aumentando os custos de novos projetos de energia 

hidrelétrica, como a polêmica usina de Belo Monte, no estado do Amazonas. 

Portanto, a expansão do portfólio brasileiro de energia é ainda mais importante para 

uma provisão de energia segura e sustentável. Potência produzida com esta energia 

causa zero emissões, e não tem impacto ambiental nos ecossistemas. 

Adicionalmente, a introdução de um novo segmento no setor de energia criará 

oportunidades no mercado de trabalho a longo prazo (SCHUTZE, 2010). 

A primeira iniciativa para incorporar o uso da energia fotovoltaica em nível 

nacional, foi o Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios 

(PRODEEM). O programa foi coordenado pelo Ministério de Minas e Energia do 

Brasil, e é considerado um dos maiores programas de eletrificação rural baseados 

em energia fotovoltaica em todo o mundo (MORAIS JUNIOR, 2012). 

O PRODEEM foi estabelecido entre os anos de 1994 e 2002, com foco na 

região Nordeste e Norte. No entanto, o programa manteve-se limitado. Em 2002, o 

Tribunal de Contas da União (TCU) descobriu falhas no que diz respeito ao conceito 

geral e à estrutura organizacional. Isso resultou em uma reestruturação completa do 

programa e condições rigorosas para locais de instalação e procedimentos de 

manutenção (DIAS, 2006). 

O PRODEEM foi então integrado ao programa de desenvolvimento nacional 

Luz Para Todos (LPT), visando o fornecimento de eletricidade a todo o território 

brasileiro até 2008. Os sistemas autônomos instalados no contexto do PRODEEM 

foram reutilizados e incorporados no LPT. De acordo com Morais Junior (2012, p. 

40), “o programa forneceu acesso a eletricidade a 2,5 milhões de famílias rurais, 

beneficiando cerca de 12 milhões de pessoas”. Além disto, Morais Junior (2012, p. 

41) ainda diz que: 

 

A taxa de eletrificação no Brasil é de 98,3%. A população na região do 
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Amazonas continua a ser uma das mais desfavorecidas no que diz respeito 
ao acesso à eletricidade. Além disso, a falta de acesso à eletricidade 
também é um problema urbano: mais de 11 milhões de cidadãos vivem nas 
favelas, onde 200.000 não têm acesso à energia elétrica. 

 

Até pouco tempo atrás, não houve tentativas consideráveis de integrar a 

energia fotovoltaica à indústria brasileira. A maioria das instalações está localizada 

na zona rural. Em 2012, a energia fotovoltaica, em sua total capacidade instalada, foi 

de cerca de 30 megawatts, com uma capacidade de 7,6 megawatts na rede 

(MORAIS JUNIOR, 2012). 

A implementação de centrais fotovoltaicas ligadas à rede começou com o 

desenvolvimento de um projeto de um megawatt, chamado Tauá, no Nordeste do 

estado do Ceará. Isto foi desenvolvido pela empresa brasileira MPX e parcialmente 

financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Desde a sua 

finalização, em 2011, mais capacidade de expansão está prevista. Diversas 

concessionárias anunciaram a construção de usinas de energia com o sistema 

fotovoltaico ao fim de 2013 (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

4.2 SISTEMAS HÍBRIDOS DIESEL/FOTOVOLTAICOS EM MINI REDES NA 

REGIÃO AMAZÔNICA 

 

De longe, a maior parte da Amazônia brasileira não está conectada à rede 

brasileira de distribuição de eletricidade, como mostra a Figura 1 logo abaixo. O 

fornecimento de energia para populações dispersas nesta região assume várias 

configurações (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 
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Figura 1 - Distribuição de eletricidade na Amazônia 

 

Fonte: ANEEL (2015) 

 

Existem centenas de minirredes operadas por produtores independentes de 

energia que cobrem as principais partes dessa demanda, que é, no entanto, apenas 

uma pequena fração do consumo total de energia do país. Essas redes se estendem 

por cerca de 45% da área, mas, fornecem energia a apenas 3% da população 

(PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

A maioria dos locais onde estas operam, não são facilmente acessíveis, 

aumentando, portanto, o custo e diminuindo a confiabilidade de fornecimento. Os 

operadores desses sistemas, no entanto, fazem uso de um subsídio que cubra 

100% do combustível, desde que operem abaixo do limite de consumo específico de 

0,34 quilowatt-hora (CABRAL; VIEIRA, 2012). 

O tempo de vida desse subsídio do Governo foi estendido por mais 20 anos 

até 2020. As concessionárias podem incluir uma sobretaxa a todos os consumidores 

urbanos e rurais do sistema interligado para arrecadar fundos para subsidiar 

consumidores desses sistemas isolados. Este sistema de sobretaxa e os fundos 

coletados é direcionado para uma conta de consumo dos sistemas isolados, que 

subsidia diesel para as usinas térmicas em minirredes isoladas (PEREIRA; 

OLIVEIRA, 2011). 
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O potencial para usar energia fotovoltaica, no entanto, é enorme, e pode ser 

estimado em dezenas a centenas de megawatt-pico na Amazônia. Além disso, a 

região amazônica apresenta uma pequena variação, onde a distribuição de recursos 

eólicos, tanto anual quanto média sazonal, é limitada, e não é adequada para 

produzir eletricidade, como apontado no Atlas Brasileiro de Energia Eólica. A energia 

fotovoltaica é uma das energias renováveis mais viáveis disponíveis para a 

dispersão e relativamente pequenas demandas de densidade de energia nesta 

região (CABRAL; VIEIRA, 2012). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar a viabilidade de uso da energia 

solar em todo o território brasileiro. Desta maneira, concluiu-se que a energia solar 

no Brasil se mostra inteiramente viável, já que, entre as fontes de energias 

renováveis, ela se destaca por ser independente, devido ao fato de ser uma fonte 

inesgotável e renovável, uma vez que proporciona uma extensa confiabilidade, além 

de atenuar custos de consumo dentro de um longo prazo.  

Portanto, constatou-se que a energia solar no Brasil adveio a ser uma 

realidade e opção viável, admitindo ao cidadão gerar energia elétrica em seu próprio 

domicílio. Em síntese, trata-se de uma fonte de energia limpa e renovável que 

aproveita os raios solares, cujo impacto no meio ambiente é menor do que o de uma 

usina hidrelétrica, nuclear ou termelétrica. 

Observou-se que o mercado solar brasileiro enfrenta desafios e 

oportunidades; a indústria vem trabalhando intensamente para ampliar a produção 

de tecnologia solar e amortizar os custos de fabricação e instalação. Frente a isto, foi 

possível notar que existem várias maneiras de aproveitar a energia solar: energia 

solar fotovoltaica (também chamada de energia solar), aquecimento e resfriamento 

solar, energia solar concentrada (geralmente construída em escala pública) e 

energia solar passiva. 

Em síntese, entende-se que a energia solar é uma tecnologia de energia 

flexível: as usinas de energia solar podem ser construídas como geração distribuída 

(localizada no ponto de uso ou perto dela) ou como usina solar em escala central 

(similar às usinas tradicionais). Algumas usinas solares em escala de utilidade 

pública podem armazenar a energia que produzem para uso após o pôr do sol. 

Por fim, como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se estudos que 

busquem apresentar a viabilidade de implementação de um sistema de geração de 

energia elétrica através de células fotovoltaicas em empresas que atuam com 

processos de produção. 
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