
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: ESTUDO E DESENVOLVIMENTO SOBRE O APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR NO
BRASIL
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E TECNOLOGIASÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGUERA DE TAUBATÉINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RODRIGO DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FERNANDO SALLES CLAROORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRACOLABORADOR(ES): 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

1 

 

ESTUDO E DESENVOLVIMENTO SOBRE O APROVEITAMENTO DA ENERGIA 

SOLAR NO BRASIL 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo a análise sobre o desenvolvimento e 
aproveitamento da energia solar no Brasil. O aproveitamento da energia solar 
ainda não atingiu um nível satisfatório ao ponto de vista mundial. A energia pode 
ser utilizada de forma mais civilizada e menos onerosa, por meios de fontes 
renováveis, que além de serem gratuitas, também podem ser utilizadas para o 
fornecimento de energia elétrica em pequenas localidades isoladas, onde não há 
acesso à rede elétrica, e também por não necessitar de grandes investimentos. 
São vários os indicadores da necessidade do estudo e desenvolvimento da 
energia solar no Brasil, uma vez que este é o 10º maior consumidor mundial de 
energia, e até 2030 este passará para a 7ª posição. Este trabalho foi 
desenvolvido através de pesquisas em artigos e publicações específicas. Através 
deste trabalho conseguimos analisar e concluir que o Brasil é um excelente e 
promissor gerador de energia solar, seja ela fotovoltaica ou fotossolar. Já há 
usinas fotovoltaicas em operação no país. Pesquisas estão sendo realizadas 
pelas principais Universidades Federais para melhorar a eficiência e ao mesmo 
tempo conseguir tornar mais acessível o preço, que hoje tem um preço elevado 
comparado à outras fontes renováveis como, por exemplo, a eólica e a 
biomassa. 
 

Palavras-Chave: Análise; Energia Solar; Vantagens e Desvantagens; Viabilidade 

de Implantação; Brasil. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O aproveitamento da energia solar ainda não atingiu um nível satisfatório ao 
ponto de vista mundial. A energia pode ser utilizada de forma mais civilizada e 
menos onerosa, por meios de fontes renováveis como a energia solar, entre 
outras. Além de esta ser uma fonte de energia renovável gratuita, também pode 
ser utilizada para o fornecimento de energia elétrica em pequenas localidades 
isoladas, onde não há acesso à energia elétrica, e também por não necessitar de 
grandes investimentos. 
Há certas vantagens que devem ser levadas em consideração: 

 A energia solar não polui durante a sua utilização e a poluição decorrente 
da fabricação dos equipamentos para a construção dos painéis solares é 
inteiramente controlável; 

 As centrais solares não carecem de manutenção contínua; 

 Os painéis solares são mais potentes a cada ano, ao mesmo tempo em 
que seu custo vem baixando. O que torna a energia solar 
economicamente viável; 
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 A instalação de energia solar em pequena escala não sujeita a grandes 
investimentos em linhas de transmissão. O que pode ser utilizado em 
áreas isoladas; 

 No Brasil, o uso da energia solar é viável em praticamente todo o território. 
No entanto, existem certas desvantagens que também devem ser levadas em 
consideração: 

 Há variação na quantidade produzida de energia de acordo com a 
situação climática, além de que durante a noite não há produção alguma; 

 Locais em latitudes médias e altas passam por quedas severas de 
produção durante os meses de Inverno devido à menor disponibilidade 
diurna de energia solar; 

 As maneiras de armazenamento da energia solar são pouco eficientes 
quando comparadas, por exemplo, aos combustíveis fósseis e a energia 
hidroelétrica; 

 Os painéis solares mais eficientes apresentam um rendimento em torno de 
25%. 

São vários os indicadores da necessidade do estudo e desenvolvimento da 
energia solar no Brasil, uma vez que este é o 10º maior consumidor mundial de 
energia, e até 2030 este passará para a 7ª posição, segundo aponta um estudo 
divulgado pela consultoria Ernst Young, em parceria com a FGV Projetos, da 
Fundação Getúlio Vargas. 
Em virtude da demanda no consumo de energia elétrica no Brasil, há que se 
levar em consideração alguns fatores agravantes como, a escassez de 
combustíveis fósseis e não renováveis, e as necessidades de controle e 
preservação ambiental, e o desenvolvimento autossustentável. 
Entre as várias formas de se obter energia elétrica através do Sol, estão a 
Energia Solar Fotovoltaica e a Fototérmica. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo a análise do desenvolvimento, viabilidade de 
implantação e aproveitamento da energia solar no Brasil, que assim como todas 
as demais formas de produção de energia, possuem certas vantagens e 
desvantagens em sua implantação. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisas em artigos, sites, 
revistas e publicações específicas, a fim de se obter informações sobre a 
importância do desenvolvimento e da implantação de Usinas Solares no Brasil. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A aplicação racional da energia solar no sentido de criar instalações bem 
dimensionadas e economicamente viáveis só é aceitável a partir de informações 
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solarimétricas sólidas da região em questão. No Brasil, tais informações nem 
sempre estão disponíveis, já que a grande extensão do território torna inviável, 
em sua totalidade, a instalação e manutenção de instrumentos destinados à 
medição solar. Sob esse aspecto, torna-se vital o desenvolvimento e o emprego 
de modelos que sejam adequados a estimar dados satisfatórios e seguros para a 
concepção de projetos, estudo de viabilidade econômica e retorno de 
investimentos. 
Dois métodos diferenciados são utilizados para aferir dados da irradiação solar 
incidente na superfície terrestre, ambos baseados em medidas meteorológicas 
disponíveis no país. O primeiro método trata de modelos desenvolvidos a partir 
de dados adquiridos em estações terrestres e o segundo diz respeito à utilização 
de dados de imagens de satélites meteorológicos. 
Anualmente o nosso planeta recebe 1,5 x 1018 kWh de energia solar, o que 
equivale a 10.000 vezes o consumo mundial de energia no decorrido período. 
Este feito vem demonstrar que, além de ser responsável pela manutenção da 
vida em nosso planeta, a radiação solar constitui-se numa inexaurível fonte 
energética, possuindo um enorme potencial de utilização por meio de sistemas 
de captação e conversão em outras formas de energia, como a elétrica e a 
térmica. 
 

 
Figura 1 – Radiação solar diária - média anual típica (Wh/m2.dia). 

(Fonte: ATLAS de Irradiação Solar no Brasil, 1998) 
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O Brasil recebe uma excelente incidência de radiação solar, principalmente na 
região Nordeste do país (figura 1). Nesta região estão os melhores índices, com 
valores que variam entre 5700 kWh/m2 a 6100 kWh/m2 de potência contínua, o 
que equivale entre 1752 kWh/m2 a 2190 kWh/m2 por ano de radiação incidente. 
Isto coloca o local entre as regiões mundiais com maior potencial de geração de 
energia solar. 
Uma das formas de conversão da energia solar é conseguida através do efeito 
fotovoltaico, que ocorre nas células fotovoltaicas. Estas células são componentes 
optoeletrônicos, que convertem diretamente a radiação solar em eletricidade. 
São basicamente constituídas de materiais semicondutores, sendo o silício o 
material mais utilizado. Antes de ser usado em placas solares, o silício, que é 
abundante em solo brasileiro, passa por um processo conhecido como dopagem, 
ou seja, acréscimo de impurezas no material. 
As células solares são compostas por duas partes de silício (Figura 2). Uma parte 
quando dopada com fósforo, torna o silício resultante no chamado tipo-
N (negativo) por causa da predominância de elétrons livres. A outra parte é 
dopada com boro (que contém três elétrons, ao invés de quatro, em sua camada 
de valência) para se tornar um silício do tipo-P (positivo). Em vez de ter elétrons 
livres, o silício tipo-P tem vãos livres. Os vãos, na verdade, são apenas a 
ausência de elétrons, então eles possuem carga oposta (positiva). 
Quando a luz solar, na forma de fótons, atinge a célula solar, sua energia libera 
um elétron, que será enviado para o lado N, resultando em um vão livre no lado 
P. Isto causa uma ruptura adicional da neutralidade elétrica e, se 
providenciarmos um caminho externo para a corrente, como por exemplo uma 
carga, os elétrons fluirão, através deste caminho, para seu lado original (o lado 
P) para unirem-se com os buracos que o campo elétrico enviou para lá. Esse 
fluxo de elétrons fornecem uma corrente e um campo elétrico nas células solares, 
que por consequência geram uma voltagem. Com a corrente e a voltagem temos 
a potência, que é o produto gerado pelos dois componentes. 

 
Figura 2 - Operação de uma célula fotovoltaica. 

Fonte: How Stuff Works 

 
O silício por ser um material muito brilhante, reflete muito. Os fótons que são 
refletidos não podem ser utilizados pela célula solar. Por isso, um revestimento 
antirreflexo é empregado no topo da célula solar para atenuar a perda de reflexo 
para menos de 5%. Após isso é colocada uma placa de cobertura de vidro que 
protege a célula dos fenômenos atmosféricos. Os módulos fotovoltaicos são 
fabricados pela conexão de várias células solares, geralmente 36, em séries e 
em paralelo para conseguir níveis úteis de voltagem e corrente, e colocá-las em 
uma reforçada estrutura plena com cobertura de vidro e terminais positivos e 
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negativos na parte de trás. Na figura 3 é apresentada a estrutura básica de uma 
célula solar. 

 
Figura 3 - Estrutura básica de uma célula fotovoltaica de silício genérica. 

Fonte: How Stuff Works 

 
Os sistemas de geração fotovoltaicos podem ser classificados em sistemas 
isolados (off-grid), conectados (on-grid) e híbridos. Os sistemas isolados (off-grid) 
são os geradores fotovoltaicos que nunca serão interligados à rede elétrica 
(figura 4), enquanto que os sistemas conectados (on-grid) são os que sempre 
estarão interligados à rede elétrica (figura 5). Os sistemas híbridos podem 
funcionar tanto interligado como desconectado da rede elétrica, para esta última 
condição, diz-se que o sistema está ilhado (figura 6). 
 

 
Figura 4 – Exemplo de um sistema isolado da rede elétrica (off-grid). 

(Fonte: CRESESB) 
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Figura 5 – Exemplo de um sistema conectado à rede elétrica (on-grid). 

(Fonte: CRESESB) 

 

 
Figura 6 - Exemplo de um sistema híbrido. 

(Fonte: CRESESB) 

 
Os sistemas fotovoltaicos conectados e híbridos são mais interessantes para o 
Sistema Elétrico Nacional (SEN), porque podem aliviar a demanda, 
especialmente nos horários de pico. Os sistemas isolados são fundamentais para 
a inclusão social, disponibilizando energia elétrica para as áreas mais afastadas. 
Esta característica torna-se ainda mais interessante, pois o Brasil possui uma 
vasta dimensão territorial e nem sempre as linhas de transmissão transpõe todo 
esse imenso território. 
 
Energia Solar Fotovoltaica 
 
A Energia Solar Fotovoltaica é alcançada por meio da conversão direta da luz 
solar em eletricidade, conhecida como Efeito Fotovoltaico. O efeito fotovoltaico, 
relatado por Edmond Becquerel, em 1839, é a aparição de uma diferença de 
potencial, tensão, nas extremidades de um material semicondutor, produzida 
pela absorção da luz solar. A célula fotovoltaica é a unidade principal no 
processo de conversão da energia solar em energia elétrica. 
Em 1876 foi arquitetado o primeiro artefato fotovoltaico sobrevindo dos estudos 
das estruturas de estado sólido, e apenas em 1956 foi iniciado a produção 
industrial, seguindo o desenvolvimento da microeletrônica. Inicialmente o 
desenvolvimento da tecnologia foi sustentado pela busca, por empresas do 
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âmbito das telecomunicações, de fontes de energia para sistemas instalados em 
áreas afastadas das redes de distribuição. O segundo fator impulsionador foi a 
corrida espacial. A célula solar foi, e vai continuar sendo, o meio mais adequado 
para fornecer quantidades de energia necessária para extensos períodos de 
permanência no espaço. Outro uso espacial que estimulou o desenvolvimento 
das células solares foi a necessidade de se obter energia para alimentar os 
satélites que atualmente estão em órbita de nosso planeta. 
A crise energética de 1973 restaurou e expandiu o interesse em aplicações 
terrestres. Porém, para ser economicamente viável essa forma de conversão de 
energia, seria indispensável, naquele momento, diminuir em até 100 vezes o 
valor de produção das células solares em relação ao daquelas células usadas 
em explorações espaciais. Modificou-se, também, o aspecto das empresas 
compreendidas no setor. Nos Estados Unidos, as empresas de petróleo 
resolveram diferenciar seus investimentos, conglomerando a produção de 
energia a partir da radiação solar. 
Em 1978 a produção da indústria no mundo já ultrapassava a marca de 1 
MWp/ano. A finalidade dos estudos americanos em 1980 eram de fornecer de 1 
a 5,5% de toda a energia elétrica utilizada no ano 2000 nos Estados Unidos, 
através da conversão fotovoltaica. 
Em 1998 a produção de células fotovoltaicas chegou a marca de 150 MWp, 
sendo o Silício quase unânime no ranking dos materiais empregados. O Silício, 
segundo elemento mais farto da crosta terrestre, tem sido explorado de 
diferentes maneiras para tentar baratear o custo das células solares. Entre elas 
estão o monocristalino (mono-Si), o policristalino (poly-Si) e o amorfo (a-Si). 
A busca de materiais alternativos é intensiva e atualmente se emprega na área 
de filmes finos, onde o silício amorfo se enquadra. Células de filmes finos, além 
de utilizarem ínfima quantidade de material do que as que trazem estruturas 
cristalinas, demandam uma menor quantidade de energia em seu processo de 
fabricação, características que, por si só, explicam o esforço em seu 
aprimoramento. 
O preço das células solares é, ainda hoje, um enorme desafio para a indústria e 
o principal obstáculo para a propagação dos sistemas fotovoltaicos em grande 
escala. A tecnologia fotovoltaica está ficando cada vez mais competitiva, tanto 
porque seus custos estão reduzindo, quanto porque a avaliação dos custos das 
outras formas de geração está se tornando mais real, levando em conta fatores 
que eram antes ignorados, como a ação dos impactos ambientais. 
A potência gerada num sistema fotovoltaico com a mesma configuração 
mostrada na Figura 2 é dada pela equação (1): 

(t)RAη(t)P sg 
 (1) 

Onde: 
η = rendimento total do sistema (composto pelo rendimento do painel solar mais 
o rendimento do sistema de condicionamento da potência); 
A = área do painel solar; 

(t)R s = radiação solar incidente em função do tempo. 
Pela fórmula apresentada, podemos notar que a potência gerada tem relação 
direta com a área do painel solar. Já a energia anual gerada pelo sistema 
fotovoltaico é expressa pela equação (2): 

h/ano 8.760FPE CRG 
 (2) 
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Onde: 
EG = energia gerada por ano (kWh/ano); 
FC = fator de capacidade. 
O fator de capacidade do sistema depende de: 

a) Disponibilidade de insolação; 
b) Perdas no sistema; 
c) Capacidade instalada dos principais componentes: PR dos painéis solares 

e WG do conjunto de baterias. 
 
Energia Solar Fototérmica 
 
O conceito de conversão da energia solar fototérmica em energia elétrica é 
relativamente fácil, sendo parecido à geração termoelétrica convencional (Figura 
7). Sistemas de médio e grande porte, utilizando concentração, começaram a ser 
testados na década de 80, visando a aplicação na geração de energia elétrica. 
Nesse caso, o vapor ou reação química produzidos acionam turbinas. Para tal, é 
utilizado um grande número de espelhos (heliostatos) posicionados sobre o solo, 
compondo um enorme campo solar que coleta a radiação solar direta e a reflete 
para um receptor. Neste receptor circula um fluido, que é aquecido à altas 
temperaturas, obtido com o processo de concentração solar. Este calor é 
transformado em energia mecânica, em uma turbina ou motor, sendo em seguida 
convertido em energia elétrica. 

 
Figura 7 - Exemplo de uma Usina Termossolar. 

(Fonte: Opex-Energy) 

 
A tecnologia Concentrated Solar Power (CSP), ou Energia Solar Concentrada, é 
considerada amadurecida internacionalmente e as primeiras plantas comerciais 
entraram em operação na Califórnia entre 1984 e 1991, com uma capacidade 
instalada de 354 MW. Atualmente, existe aproximadamente 1 GW de capacidade 
instalada no mundo e há perspectiva de 15 GW em projetos sendo desenvolvidos 
ou em construção em diversos países, tais como: Estados Unidos, Espanha, 
Austrália, Marrocos, China e Índia, motivados por políticas governamentais 
(Philibert et al., 2010). 
A potência instantânea gerada por uma usina com coletor de receptor solar 
central é expressa pela equação 3: 
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httr SNI  0TPG
 (3) 

Onde: 

0 = eficiência ótica do campo de heliostatos; 

r = eficiência do receptor; 

t = eficiência do ciclo termodinâmico; 

tI
= Irradiação direta; 

N = número de heliostatos; 

hS
= superfície de cada heliostatos. 

 
No caso da energia solar fototérmica, estamos interessados com a quantidade de 
energia que um certo corpo é suscetível a absorver, sob a forma de calor, a partir 
da radiação solar incidente sobre o mesmo. O emprego dessa fonte de energia 
implica em saber captá-la e armazená-la. 
Os equipamentos mais disseminados com o propósito específico de se utilizar a 
energia solar fototérmica são conhecidos como coletores solares. Os coletores 
solares são aquecedores de fluidos (líquidos ou gasosos) e são classificados em 
coletores solares concentradores (Figura 8) e coletores solares planos (Figura 9), 
em função da existência ou não de dispositivos de concentração da radiação 
solar. O fluido aquecido é conservado em reservatórios termicamente isolados 
até o seu uso final (água aquecida para banho, ar quente para secagem de 
grãos, vapor para acionamento de turbinas, etc.). 
Os coletores solares planos são, hoje, amplamente empregados para 
aquecimento de água em residências, hospitais, hotéis, etc. devido ao conforto 
proporcionado e à redução no consumo de energia elétrica. 
Os coletores solares concentradores são utilizados para a produção de energia 
térmica em energia elétrica, isto ocorre quando a parábola aponta para o sol, e 
os raios solares são refletidos pela superfície e concentrados no receptor, que é 
um tubo metálico recoberto por um tubo de vidro para evitar perdas de calor. A 
radiação concentrada aquece o fluido que circula internamente no tubo e o vapor 
resultante é levado para um sistema de armazenamento ou pode ser diretamente 
transformado em eletricidade, através do acionamento de turbinas. 

 
Figura 8 - Exemplo de um Coletor Solar Concentrador 

(Fonte: Solarpaces) 
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Figura 9 - Exemplo de um Coletor Solar Plano 

(Fonte: Mastersol) 

 
Desenvolvimento no Brasil 
 
No Brasil principalmente pelo baixo custo e pela vasta disponibilidade de 
recursos hídricos, a energia hidroelétrica é a que mantém, até o presente 
momento, a ascensão no cenário nacional. 
Segundo Arthur Ribeiro, coordenador da feira de negócios EnerSolar+ Brasil: “O 
Brasil é o país com maior quantidade de radiação solar no mundo. O lugar 
menos ensolarado recebe 40% mais energia que o lugar mais ensolarado da 
Alemanha (maior produtor de energia solar mundial). O principal problema é o 
custo da energia solar no Brasil. Faltam políticas que incentivem a inovação 
tecnológica, que reflitam no desenvolvimento de um parque industrial nacional e 
no aumento da oferta de equipamentos solares”. 
A energia solar começou a ser implantada no país, através de estudos feitos 
pelas principais universidades federais. A energia solar por ser cara ao olhar dos 
investidores, pode ser uma alternativa para a expansão da energia elétrica. Por 
não necessitar de grandes investimentos, é hoje uma alternativa encontrada pelo 
Governo Federal para levar energia elétrica à áreas afastadas do país que não 
possuem linhas de transmissão de energia elétrica. 
A primeira Usina Solar Fotovoltaica comercial conectada ao Sistema Elétrico 
Nacional (SEN) foi inaugurada no país em 04 de agosto de 2011, sendo de 
propriedade da MBX, na cidade de Tauá, no estado do Ceará. A usina conta 
atualmente com 4.680 painéis fotovoltaicos, com potência unitária de 215 Wp 
(watts – pico), em uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados. 
Foram investidos cerca de R$ 10 milhões na planta em operação, que possui 
capacidade de geração de 1MW. A planta tem licenciamento ambiental para 
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gerar até 5MW, porém a empresa prevê uma expansão gradual de potencial para 
até 50 MW, o que exigirá a instalação de mais 234 mil painéis solares. Segundo 
a empresa MPX, Tauá foi escolhida pelos ótimos índices de radiação solar ao 
longo do ano. 
Outros empreendimentos iguais vem se espalhando pelo país, como a Usina 
Tanquinho, localizada na cidade de Campinas, que recebeu apoio financeiro da 
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) a da Universidade Estadual de 
Campinas, e vem sendo estudada afim de saber quais são as melhores 
tecnologias adequadas para cada região do Brasil. No Rio Grande do Norte, a 
Petrobras em parceria com a empresa SunEdison, que é líder em fornecimento 
global de energia solar, assinaram este ano contrato para construção de uma 
usina fotovoltaica com capacidade de 1,1MW na cidade de Alto do Rodrigues. 
As usinas solares implantadas no Brasil estão disponíveis na planilha abaixo: 
 

Usina 
Potência 

Outorgada 
(kW) 

Potência 
Fiscalizada 

(kW) 

Destino 
da 

Energia 
Proprietário Município 

Araras - RO  20,48 20,48 REG 

100% para Fundação 
de Amparo à 

Pesquisa e Extensão 
Universitária 

Nova 
Mamoré - 

RO 

Tauá 5.000 1.000 REG 
100% para MPX Tauá 
Energia Solar Ltda.  

Tauá - CE 

IEE  12,26 12,26 REG 
100% para Instituto de 

Eletrotécnica e 
Energia 

São Paulo - 
SP 

UFV 
IEE/Estacionamento  

3 3 REG 
100% para Instituto de 

Eletrotécnica e 
Energia 

São Paulo - 
SP 

Embaixada Italiana 
Brasília  

50 50 REG 
100% para Embaixada 

Italiana em Brasília 
Brasília - DF 

PV Beta Test Site  1,70 1,70 REG 
100% para DuPont do 

Brasil S.A 
Barueri - SP 

Pituaçu Solar  404,80 404,80 REG 

100% 
para Superintendência 

dos Desportos do 
Estado da Bahia  

Salvador - 
BA 

Aeroporto Campo 
de Marte 

2,12 2,12 REG 

100% para Empresa 
Brasileira de 
Infraestrutura 
Aeroportuária 

São Paulo - 
SP 

Tanquinho 1.082 1.082 REG 
100% para SPE CPFL 
Solar 1 Energia S.A. 

Campinas - 
SP 

Silva Neto I  1,70 1,70 REG 
100% para João Bento 

da Silva Neto 
Florianópolis 

- SC 

PGM  6,58 6,58 
REG-

RN482 

100% para PGM 
Suporte em 

Tecnologia Ltda. - 
EPP 

Uberlândia - 
MG 

Solaris  1,04 1,04 REG 

100% para Solaris 
Tecnologia 

Fotovoltaica Indústria 
Comercio e Serviço 

Ltda. - EPP 

Leme - SP 

Ilha Grande  30,87 30,87 REG 
100% para Companhia 

Energética do 
Maranhão 

Humberto 
de Campos 

- MA 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28222:Araras%20-%20RO
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2717:Funda%E7%E3o%20de%20Amparo%20%E0%20Pesquisa%20e%20Extens%E3o%20Universit%E1ria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2717:Funda%E7%E3o%20de%20Amparo%20%E0%20Pesquisa%20e%20Extens%E3o%20Universit%E1ria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2717:Funda%E7%E3o%20de%20Amparo%20%E0%20Pesquisa%20e%20Extens%E3o%20Universit%E1ria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=2717:Funda%E7%E3o%20de%20Amparo%20%E0%20Pesquisa%20e%20Extens%E3o%20Universit%E1ria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30060:Tau%E1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5642:MPX%20Tau%E1%20Energia%20Solar%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5642:MPX%20Tau%E1%20Energia%20Solar%20Ltda.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30345:IEE
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6017:Instituto%20de%20Eletrot%E9cnica%20e%20Energia
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6017:Instituto%20de%20Eletrot%E9cnica%20e%20Energia
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6017:Instituto%20de%20Eletrot%E9cnica%20e%20Energia
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30346:UFV%20IEE/Estacionamento
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30346:UFV%20IEE/Estacionamento
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6017:Instituto%20de%20Eletrot%E9cnica%20e%20Energia
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6017:Instituto%20de%20Eletrot%E9cnica%20e%20Energia
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6017:Instituto%20de%20Eletrot%E9cnica%20e%20Energia
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30363:Embaixada%20Italiana%20Bras%EDlia
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30363:Embaixada%20Italiana%20Bras%EDlia
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6033:Embaixada%20Italiana%20em%20Bras%EDlia
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6033:Embaixada%20Italiana%20em%20Bras%EDlia
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30442:PV%20Beta%20Test%20Site
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6183:DuPont%20do%20Brasil%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6183:DuPont%20do%20Brasil%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30730:Pitua%E7u%20Solar
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6546:Superintend%EAncia%20dos%20Desportos%20do%20Estado%20da%20Bahia
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6546:Superintend%EAncia%20dos%20Desportos%20do%20Estado%20da%20Bahia
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6546:Superintend%EAncia%20dos%20Desportos%20do%20Estado%20da%20Bahia
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30736:Aeroporto%20Campo%20de%20Marte
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30736:Aeroporto%20Campo%20de%20Marte
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3858:Empresa%20Brasileira%20de%20Infra-Estrutura%20Aeroportu%E1ria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3858:Empresa%20Brasileira%20de%20Infra-Estrutura%20Aeroportu%E1ria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3858:Empresa%20Brasileira%20de%20Infra-Estrutura%20Aeroportu%E1ria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3858:Empresa%20Brasileira%20de%20Infra-Estrutura%20Aeroportu%E1ria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30977:Tanquinho
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6827:SPE%20CPFL%20Solar%201%20Energia%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6827:SPE%20CPFL%20Solar%201%20Energia%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30978:Silva%20Neto%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6829:Jo%E3o%20Bento%20da%20Silva%20Neto
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6829:Jo%E3o%20Bento%20da%20Silva%20Neto
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31043:PGM
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6898:PGM%20Suporte%20em%20Tecnologia%20Ltda%20-%20EPP
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6898:PGM%20Suporte%20em%20Tecnologia%20Ltda%20-%20EPP
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6898:PGM%20Suporte%20em%20Tecnologia%20Ltda%20-%20EPP
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6898:PGM%20Suporte%20em%20Tecnologia%20Ltda%20-%20EPP
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31066:Solaris
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6925:Solaris%20Tecnologia%20Fotovoltaica%20Ind%FAstria%20Comercio%20e%20Servi%E7o%20Ltda.%20-%20EPP
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6925:Solaris%20Tecnologia%20Fotovoltaica%20Ind%FAstria%20Comercio%20e%20Servi%E7o%20Ltda.%20-%20EPP
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6925:Solaris%20Tecnologia%20Fotovoltaica%20Ind%FAstria%20Comercio%20e%20Servi%E7o%20Ltda.%20-%20EPP
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6925:Solaris%20Tecnologia%20Fotovoltaica%20Ind%FAstria%20Comercio%20e%20Servi%E7o%20Ltda.%20-%20EPP
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6925:Solaris%20Tecnologia%20Fotovoltaica%20Ind%FAstria%20Comercio%20e%20Servi%E7o%20Ltda.%20-%20EPP
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31085:Ilha%20Grande
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=201:Companhia%20Energ%E9tica%20do%20Maranh%E3o
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=201:Companhia%20Energ%E9tica%20do%20Maranh%E3o
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=201:Companhia%20Energ%E9tica%20do%20Maranh%E3o
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Volpato  0,46 0,46 REG 
100% para Guilherme 

Volpato Melo 
Curitiba - 

PR 

Total: 14 Usina(s) Potência Total: 2.617,01 kW 

 
Legenda 

APE Autoprodução de Energia 

APE-COM Autoprodução c/ Comerc. de Excedente 

COM Comercialização de Energia 

PIE Produção Independente de Energia 

REG Registro 

REG-
RN482 

Registro mini micro Geradores 
RN482/2012 

SP Serviço Público 

Tabela 1 – Geração de Energia Solar Fotovoltaica 

(Fonte: ANEEL – Julho de 2013) 

 
 
6. RESULTADOS 

 

Através da pesquisa realizada, foi possível aprender sobre o funcionamento das 
Usinas Solares e em como é importante desenvolver pesquisas para melhorar o 
aproveitamento das células solares. 
Atualmente existem no Brasil apenas 14 Usinas Solares Fotovoltaicas com um 
potencial instalado de aproximadamente 2,6 MWp. A grande dificuldade 
encontrada no desenvolvimento desta tecnologia no país se deve à falta de 
incentivo da utilização de energias renováveis, inclusive a solar, pelo Governo 
Federal, o que torna inviável a utilização da mesma devido ao alto custo dos 
painéis solares. 
A grande maioria das pessoas e empresas brasileiras utilizam a tecnologia de 
Energia Solar Termossolar, para esquentar água para ser utilizada em sistemas 
de aquecimentos, através da utilização de coletores solares planos. 
O Brasil possui o maior potencial de geração de energia solar mundial, porém 
pesquisas para o melhoramento da tecnologia das células solares podem tornar 
essa uma fonte de energia mais eficiente e acessível, seja para empresas ou 
pessoas físicas, que queiram utilizar e instalar painéis solares em suas 
residências. Através da Resolução Normativa nº 482/2012 aprovada pela 
ANEEL, a qual passa a aceitar que qualquer pessoa produza sua própria energia 
em casa, empregando métodos alternativos (como a geração eólica, solar, 
biomassa) e, em troca, receber créditos na conta de energia elétrica, que poderá 
ser utilizada por até 3 anos. Estamos falando do Sistema de Compensação de 
Energia, que possibilita que o consumidor instale pequenos geradores e negocie 
a produção de energia com a concessionária local. 
De acordo com a ANEEL, o novo sistema tem uma série de benefícios como 
economia dos investimentos em transmissão, redução das perdas nas redes de 
distribuição e melhoria da qualidade do serviço de energia elétrica. Para os 
ambientalistas é uma boa forma de conscientização sobre os recursos 
energéticos, e ao consumidor que pode obter vantagens financeiras através do 
Sistema de Compensação de Energia. 
 

 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31167:Volpato
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7021:Guilherme%20Volpato%20Melo
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7021:Guilherme%20Volpato%20Melo
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pela pesquisa realizada pudemos chegar à conclusão de que o país possui um 
dos maiores potenciais de geração solar mundial. Os objetivos foram alcançados 
e poderão ser continuados através de outras pesquisas na área, pois a 
tecnologia analisada está em constante estudo e desenvolvimento, o que poderá 
tornar a energia solar fotovoltaica viável num futuro próximo para qualquer 
pessoa que queira implantar esse tipo de tecnologia. 
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