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RESUMO 

 

A recente crise hídrica brasileira demonstrou que o setor elétrico possui a 

fragilidade de estar bastante concentrado em hidrelétricas. De um lado novos 

empreendimentos desse tipo exigem grande volume de investimento e de outro há uma 

saturação já que não existem muitos lugares aptos para novas usinas. Alternativas 

existem e uma delas é a geração de eletricidade através de painéis fotovoltaicos e que 

podem ser instalados em áreas urbanas, as casas são transformada em micro usinas 

de energia o que irá elevar o potencial elétrico nacional, sem necessariamente 

demandar de verbas públicas e ainda resultados positivos podem ser obtidos num curto 

espaço de tempo. 

 

 Palavras-chave: micro geração de energia, matriz elétrica, foto eletricidade. 

 
 
CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 

Desde os primórdios do Brasil, quando ainda chamara-se Terra de Santa Cruz, 

seu potencial de crescimento foi de diversas maneiras prejudicado. No presente ainda 

sofre do mesmo mal e a emergente economia muitas vezes tropeça na ineficiente 

infraestrutura herdada de si mesma. 

Uma breve análise estrutural do Brasil, sem dúvidas o setor energético chama 

bastante atenção, a produção de energia é bastante limpa quando comparado ao 

restante do mundo, considerando desde as nações mais desenvolvidas quanto as em 

desenvolvimento, conforme afirma o Portal do Brasil (2011)1, afinal mais de 45% das 

fontes são renováveis enquanto a média mundial não atinge os 13%, mas os 

recorrentes apagões, racionamentos e importação de energia elétrica dos países 

vizinhos, além do elevado preço do KW/h evidencia as fragilidades do sistema. 

Uma economia não será pujante sem um elevado delta entre produção e 

consumo de energia e obedecendo a lei de oferta e demanda, sem excedente também 

não poderá ser barata, importante observar que em média a indústria correspondeu por 

                                                           
1PORTAL DO BRASIL. Matriz Brasileira 
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mais de 40% de toda a energia elétrica consumida no país na ultima década 

ressaltando que somente no ano 2014, devido a baixa atividade industrial que assola o 

país, a indústria ficou a baixo da média mencionada2. 

 Torna-se necessário repensar os caminhos tomados nesse campo e explorar 

novas possibilidades, afinal a natureza não beneficiou o território brasileiro apenas com 

grande volume de água para hidrelétricas, existem outros meios de geração de energia 

de baixo impacto ambiental e que poderiam solucionar a atual deficiência. Nos últimos 

anos os brasileiros iniciaram o experimento de gerar a própria energia elétrica através 

de micro usinas solares residenciais, como maneira de reduzir a dependência pela rede 

elétrica pública e barateando a própria conta de luz, já que essa tem sofrido constantes 

reajustes tarifários devido às fragilidades do sistema. 

A própria Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) tem trabalhado para 

tornar a prática de produção doméstica de eletricidade atrativa a população e desde o 

ano de 2012, através de resoluções normativas tem regulamentado e possibilitado a 

venda do excedente a distribuidora local3. Justamente esta característica torna viável 

um plano em larga escada de micro geração de emergia elétrica em residências nos 

centros urbanos e aumentando efetivamente o potencial elétrico do Brasil além de 

reduzir o déficit de investimento no setor energético, uma vez que cada proprietário 

residencial interessado irá financiar o próprio empreendimento com os próprios 

recursos. 

Por fim, compreender o real potencial que o país possui para caminhar em novas 

direções diferentes da hidrelétrica, em especial a energia solar e ainda dimensionar os 

possíveis benefícios estruturais e consequentemente econômicos que serão obtidos, 

esta pesquisa se torna bastante relevante para a sociedade, para o mercado e para o 

Governo. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Balanço Energético Nacional – Ano Base 2015 – Empresa de Pesquisa Energética 

3
 ANEEL – Informações técnicas 



3 
 

1.3  A formulação do tema em forma de pergunta 

 

Diante da sugestão de aprimorar a diversificação da matriz energética brasileira 

surge uma importante pergunta para a ótica econômica: Quais vantagens econômicas 

serão obtidas com o desenvolvimento do setor de produção de energia solar? 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar quais benefícios econômicos serão obtidos 

com a criação de uma cadeia produtiva para geração de energia fotovoltaica de 

geradores instalados em zonas residências. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar a capacidade de produção de energia doméstica no Brasil, através do 

sol; 

2. Evidenciar quanto de energia é produzida domesticamente no Brasil; 

3. Avaliar qual o custo médio de instalação de sistemas produtores de energia 

fotovoltaica; 

4. Analisar as dificuldades enfrentadas pelo Brasil, para que seja iniciada uma 

cadeia produtiva de energia fotovoltaica e quais seriam os benefícios do ingresso 

nesse mercado. 

 

1.4 Procedimento Metodológico 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi feito um estudo exploratório, que 

segundo Santos (1999, p. 26), “explorar é tipicamente a primeira aproximação de um 

tema e visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno”. Desta 

maneira características técnicas da tecnologia puderam ser aprendidas e permitindo 

coesão à medida que os objetivos serão atingidos. 
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Quanto a fontes de informação, foram utilizadas fontes de dados consolidados, 

como instituições governamentais, entre elas a Aneel e IBGE, periódicos e estudos 

relacionados ao tema, além de material bibliográfico direcionado a macroeconomia e 

estratégia. 

A teoria base para a pesquisa é a macroeconomia visto que o objeto a ser 

estudo, ou seja, a produção particular de energia está inserida em toda a grandeza da 

matriz energética nacional e diversos fatores como nível de renda, inflação e câmbio 

impactam diretamente ou indiretamente ao que é proposto. Conforme Lopes e 

Vasconcelos (2011 p.3) a macroeconomia tem por objetivo fundamental analisar como 

são determinadas as variáveis econômicas de maneira agregada. 

 

1.5 Cronograma 

 

Etapas\Mês Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Escolha do Tema X           

Revisão 

Bibliográfica 
X X X         

Levantamento 

dos Dados 
  X X        

Desenvolvimento 

do Projeto 
   X X X X     

Revisão Final        X X X  

Entrega do 

Trabalho 
         X X 
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CAPÍTULO II - CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1 Situação da matriz energética brasileira 

 

Atualmente a matriz elétrica brasileira está muito centrada em hidrelétricas e 

desta maneira as principais áreas passíveis de receber este tipo de empreendimento já 

foram ocupadas, ou seja, existe pouca disponibilidade de espaço para a construção de 

novas. 

Não só o esgotamento, mas também implicações ambientais tornam esse tipo de 

expansão complicada, como a Usina de Belo Monte. Desta maneira há algum tipo de 

esforço para a diversificação sustentável através dos parques eólicos que avançam 

com certa velocidade no Sul e Nordeste do país. A geração através do Sol, por ainda 

ser dispendiosa em comparação as demais fontes, ainda não popularizou em escala 

comercial, limitando-se principalmente ao uso doméstico. 

 

2.2 Tendências mundiais 

 

No que diz respeito a geração de eletricidade através da radiação solar muitos 

são os países que investem há algum tempo e hoje possuem significativa participação 

da produção a partir dessa fonte, principalmente na Europa, sendo o Chile 

representante do Sul do Continente Americano. 

Por já ser uma tecnologia consolidada no exterior a mesma é dominada, ou seja, 

existe consistente fornecimento dos componentes necessários para a instalação dessas 

usinas nos mais diversos tamanhos. 

 

2.3 Desvantagens da geração de energia fotovoltaica 

 

O primeiro grande obstáculo a ser enfrentado, para a implantação da energia 

elétrica produzida através da radiação solar, está no investimento inicial necessário 

comparado ao potencial de energia a ser obtido. Demais meios geradores de energia, 

como as hidrelétricas, que correspondem por mais de 60% da capacidade de geração 



6 
 

comercial de eletricidade no território nacional, apresenta grande eficiência energética 

por cada Real investido. Dessa maneira, grandes plantas de geração de energia 

fotovoltaica ainda não conseguem ser atrativos e viáveis economicamente. 

Outra desvantagem está na limitação da utilização, pois a geração de energia só 

existe com a presença dos raios solares, ou seja, durante a noite não há geração de 

energia e em dias nublados essa produção também é menor. 

Uma desvantagem tratando-se exclusivamente do Brasil, pois parte dos 

componentes necessários para instalação dessas usinas terem de ser importados, 

sendo assim a cotação do dólar muito influencia no preço final. 

 

2.4 Vantagens na adoção de energia fotovoltaica 

 

Muitos são os pontos positivos quanto a doção da energia fotovoltaica, 

começando pela produção limpa de energia, por não promover desmatamento ou 

emissão de gases/resíduos nocivos ao meio ambiente. 

A versatilidade não está apenas restrita a conseguir incorporar esse tipo de 

geração de energia nos centros urbanos, está relacionada também a praticidade da 

implantação. Com mão de obra qualificada a instalação do sistema ocorre em poucas 

horas, ficando pronto para o pleno funcionamento. 

Com a instalação sendo realizada nas residências, não haverá necessidade de 

investimento para a distribuição dessa energia a ser gerada, diferente do que 

aconteceria com a construção de uma usina de energia, sendo hidrelétricas, solar 

(destinada a fins comerciais) ou uma planta eólica, que por estarem longe das cidades 

é necessário a construção de rede de transmissão, enquanto os centros urbanos 

inevitavelmente já possuem rede de transmissão estabelecida. 

Uma decisiva vantagem para essa matriz está na possibilidade das usinas terem 

um micro tamanho, ou seja, permite que sejam instalados em imóveis, e os 

proprietários destes, por estarem interessados em produzir energia e obter economia na 

conta de luz, irão investir o próprio dinheiro para a realização do projeto, portanto há 

uma elevação da produção de energia sem que haja investimentos públicos para isso 
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ou o tempo necessário para que processos burocráticos permitam a construção de uma 

grande usina. 

E por ultimo, uma vez o sistema estando em funcionamento todos os 

componentes que fazem parte deste possuem longa vida útil (de 10 a 20 anos) e não 

consomem matéria prima ou necessitam de dispendiosa manutenção, o que garante o 

retorno sobre o investimento em menos de 10 anos, dando sentido ao investimento. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

A produção de painéis fotovoltaicos necessita principalmente de quartzo, que 

sendo beneficiado é transforma em silício, contudo esse silício precisa possuir um alto 

grau de pureza e para isso é necessário um elevado grau de tecnologia empregada no 

processo. De maneira interessante o Brasil possui uma reserva imensa de quartzo de 

boa qualidade, mas não possui nenhuma capacidade produtiva para esse produto em 

específico, já os demais componentes necessários como suporte, cabos e o inversor, 

não apenas produz como tem total condição de expandi-la. 

Desta maneira tornasse mais interessante a importação das placas, 

considerando o excesso de oferta existente no mercado mundial, e para os demais 

componentes investir na produção local. 

Em paralelo com uma política de redução de tributos incidentes, a esse 

segmento nada explorado, deve baratear substancialmente o preço final de instalação 

do sistema, o que funcionará como catalizador de transformação da poupança nesse 

tipo de infraestrutura. Há de ser considerado o fluxo de capitais para o exterior, contudo 

também haverá desenvolvimento industrial interno, exploração de tecnologias pouco 

utilizadas e, sem dúvidas, a geração de empregos, além do propósito inicial de 

aumentar a oferta de energia elétrica a partir das reservas financeiras privadas. 

Em conjunto com benefícios financeiros mais atraentes será bastante importante 

atuação governamental quanto a reeducação da população, pois é necessário divulgar 

essa oportunidade existente e esclarecer dúvidas a cerca do tema. 

Em conclusão, o desenvolvimento do segmento econômico voltado à geração de 

energia solar demonstra ser bastante promissor por provocar elevação de investimento, 

elevação de produção de energia, possibilidade de criação de novos empregos e 

abertura/manutenção de novos negócios sem necessariamente exigir recursos públicos 

nem demandar longo período de tempo. 

  



9 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Geração distribuída amplia número de 
conexões em 2015. (2016) 1p. On-line. Disponível em: 
<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=9044&id
_area=90> Acesso em 15/03/2016. 
 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Informações Técnicas. (2015) 1.p 
On-line. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/informacoes-tecnicas/-
/asset_publisher/CegkWaVJWF5E/content/geracao-distribuida-introduc-
1/656827?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Finform
acoes-
tecnicas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CegkWaVJWF5E%26p_p_lifecycle%3D0%26
p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2> Acesso em 15/03/2016 
 
 
Balanço energético nacional – Ano base 2015. Empresa de Pesquisa Energética, ed. 
2015 
 
 
BIG - Banco de Informações de Geração. Capacidade de Geração do Brasil. (2016) 
1p. On-line. Disponível em: 
<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm> Acesso 
em 25/02/2016. 
 
 
Domicílios - segundo tipologias residenciais. Município de São Paulo, Subprefeituras 
e Distritos Municipais. (2000) 1p. On-line. Disponível em: 
<http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/mostra_tabela.php?cod_subtema=hab&no
me_tab=habitacao4&partes=1> Acesso em 15/03/2016. 
 
 
EXAME. Empresa italiana inicia construção de usina solar na Bahia. (2016) 1p. On-
line. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/empresa-italiana-inicia-
construcao-de-usina-solar-na-bahia> Acesso em 04/04/2016. 
 
 
GIL, Antônio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 
2002. 
 
 
KEYNES, K.M. A Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda. 1ed. São Paulo: 
Atlas, 1992. 

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=9044&id_area=90
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=9044&id_area=90
http://www.aneel.gov.br/informacoes-tecnicas/-/asset_publisher/CegkWaVJWF5E/content/geracao-distribuida-introduc-1/656827?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Finformacoes-tecnicas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CegkWaVJWF5E%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.aneel.gov.br/informacoes-tecnicas/-/asset_publisher/CegkWaVJWF5E/content/geracao-distribuida-introduc-1/656827?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Finformacoes-tecnicas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CegkWaVJWF5E%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.aneel.gov.br/informacoes-tecnicas/-/asset_publisher/CegkWaVJWF5E/content/geracao-distribuida-introduc-1/656827?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Finformacoes-tecnicas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CegkWaVJWF5E%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.aneel.gov.br/informacoes-tecnicas/-/asset_publisher/CegkWaVJWF5E/content/geracao-distribuida-introduc-1/656827?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Finformacoes-tecnicas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CegkWaVJWF5E%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.aneel.gov.br/informacoes-tecnicas/-/asset_publisher/CegkWaVJWF5E/content/geracao-distribuida-introduc-1/656827?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Finformacoes-tecnicas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CegkWaVJWF5E%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.aneel.gov.br/informacoes-tecnicas/-/asset_publisher/CegkWaVJWF5E/content/geracao-distribuida-introduc-1/656827?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Finformacoes-tecnicas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CegkWaVJWF5E%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.aneel.gov.br/informacoes-tecnicas/-/asset_publisher/CegkWaVJWF5E/content/geracao-distribuida-introduc-1/656827?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Finformacoes-tecnicas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CegkWaVJWF5E%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm
http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/mostra_tabela.php?cod_subtema=hab&nome_tab=habitacao4&partes=1
http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/mostra_tabela.php?cod_subtema=hab&nome_tab=habitacao4&partes=1


10 
 

KONZEN, MANOEL E KRENS.  O mercado brasileiro de geração distribuída 
fotovoltaica – Santa Catarina, ed. 2015 
 
 
Nota Técnica EPE: Análise da inserção da geração solar na matriz elétrica 
brasileira. Rio de Janeiro: Empresa de Pesquisa Energética. Maio de 2012. 
 
 
PORTAL DO BRASIL. Matriz brasileira. (2011) 1p. On-line. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2011/11/matrizes-brasileiras> Acesso em 
10/03/2016 
 
 
SÉRIE - RECUSROS ENERGÉTICOS. Nota Técnica DEA 19/14: Inserção da 
Geração Fotovoltaica Distribuída no Brasil – Condicionantes e Impactos. Rio de 
Janeiro: Empresa de Pesquisa Energética. Outubro de 2014. 
 
 
SIMIONI, Carlos Alberto. O uso de energia renovável sustentável na matriz 
energética brasileira: obstáculos para o planejamento e ampliação de políticas 
sustentáveis. Tese de Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR, 
2006 
 
 
TOLMASQUIM, Mauricio T.; GUERREIRO, Amilcar  and  GORINI, Ricardo. Matriz 
energética brasileira: uma prospectiva. Novos estud. - CEBRAP [online]. 2007, n.79, 
pp.47-69. ISSN 1980-5403.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-33002007000300003.  
PORTAL DO BRASIL. Matriz Brasileira. (2011) 1p. On-line. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2011/11/matrizes-brasileiras> Acesso em 
15/03/2016. 
 

 

UOL. Usina que produz 25% da energia solar do país começa operação comercial. 

(2014) 1p. On-line. Disponível em: 

<http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/29/usina-que-produz-25-da-

energia-solar-do-pais-comeca-operacao-comercial.htm> Acesso em 25/02/2016 

 

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2011/11/matrizes-brasileiras
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/29/usina-que-produz-25-da-energia-solar-do-pais-comeca-operacao-comercial.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/29/usina-que-produz-25-da-energia-solar-do-pais-comeca-operacao-comercial.htm

