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Resumo 

 

A geração de energia elétrica no Brasil é predominantemente renovável, com a 

geração interna hidráulica sendo superior a 70% do total de sua matriz energética. 

O racionamento de energia elétrica ocorrido em 2001, devido à falta de chuvas, 

levou o país a incrementar a participação de fontes alternativas de energia. Esta necessidade 

por novas fontes de energia faz com que as potencialidades regionais sejam aproveitadas, o 

que configura a mudança do modelo de geração, passando de geração centralizada para 

geração distribuída. 

Dentre as fontes alternativas de energia, a solar apresenta-se como uma fonte 

bastante promissora para o Brasil, tendo em vista que a maior parte do seu território está 

localizada próximo à linha do equador, o que implica em dias com maior quantidade de horas 

de radiação solar. 

O Estado do Rio Grande do Norte (RN) tem um dos maiores índices de incidência 

solar do território brasileiro, o que o torna apto a receber investimentos para a instalação de 

usinas solares fotovoltaicas. 

Esta dissertação apresentará o estado da arte em geração de energia solar 

fotovoltaica e analisará o potencial de geração da energia solar fotovoltaica no Brasil e no 

RN, baseando-se em medições solarimétricas realizadas por diversas instituições e também 

em medições realizadas em Natal. 

 

Palavras-chave: Energia solar fotovoltaica. Matriz energética. Fontes alternativas de energia. 

Geração de energia elétrica. Geração distribuída. 



Abstract 

 

The generation of electricity in Brazil is predominantly renewable, with internal 

hydraulic generation being more than 70% of its energy matrix. 

The electricity rationing occurred in 2001 due to lack of rain, led the country to 

increase the participation of alternative energy sources. This need for new sources of energy 

makes the regional potential to be exploited, which configures the change of generation model 

from centralized generation to distributed generation. 

Among the alternative sources of energy, the solar energy is presented as very 

promising for Brazil, given that most of its territory is located near to the equator line, which 

implies days with greater number of hours of solar radiation. 

The state of Rio Grande do Norte (RN) has one of the highest levels of solar 

irradiation of the Brazilian territory, making it eligible to receive investments for the 

installation of photovoltaic solar plants. 

This thesis will present the state-of-the-art in solar photovoltaic power generation 

and will examine the potential for generation of solar photovoltaic power in Brazil and RN, 

based on solarimetrics measurements conducted by various institutions and also 

measurements performed in Natal, the state capital. 

 

Keywords: Solar photovoltaic energy. Energy matrix. Alternative sources of energy. 

Generation of electricity. Distributed generation. 
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Capítulo 1  

Introdução 

 

1.1    Justificativa e relevância do trabalho 

A quantidade anual que a Terra recebe de energia solar corresponde a 10 mil 

vezes o consumo energético mundial neste período [CRESESB, 2004]. 

O Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030) publicado pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) reproduz dados do Atlas Solarimétrico do Brasil [TIBA et al, 

2000]  mostrando que essa radiação varia de 8 MJ/m
2
 a 22 MJ/m

2
 durante o dia, sendo que as 

menores variações ocorrem nos meses de maio a julho, com essa radiação variando de            

8 MJ/m
2
 a 18 MJ/m

2
. Esse atlas informa também que o Nordeste brasileiro é a região de 

maior radiação solar, apresentando as melhores condições para o aproveitamento fotovoltaico 

[EPE, 2007]. 

Praticamente todas as regiões do país recebem mais de 2.200 horas de insolação, 

com um potencial equivalente a 15 trilhões de MWh, correspondentes a 50 mil vezes o 

consumo nacional de eletricidade [RODRIGUES & MATAJS, 2005]. 

Mesmo com todo este potencial, a energia solar tem pouca participação na matriz 

energética brasileira, conforme demonstrado no Balanço Energético Nacional (BEN) 2013 - 

Ano base 2012 [EPE, 2013a]. 

O Rio Grande do Norte (RN), estado localizado na Região Nordeste do Brasil, 

destaca-se como tendo um alto índice de radiação solar. Medições solarimétricas realizadas 

em Natal, capital do estado, e apresentadas neste trabalho, confirmam esse potencial, 

justificando a implantação de centrais solares fotovoltaicas no Brasil e em particular no RN. 

Este trabalho pretende servir de referência para o tema energia solar fotovoltaica e 

também de incentivo ao uso dessa fonte energética. 
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1.2    Objetivos 

1.2.1    Gerais 

Esta dissertação tem como objetivos gerais: analisar o cenário mundial da energia 

solar fotovoltaica, apresentar o estado da arte das células fotovoltaicas, apresentar o estado da 

arte da geração de energia solar fotovoltaica e analisar os níveis de radiação solar no Brasil. 

                

1.2.2    Específicos 

 Analisar o cenário brasileiro e no Rio Grande do Norte (RN) para utilização 

da energia solar fotovoltaica; 

 comparar os custos de geração de energia elétrica a partir de várias fontes 

primárias e em especial através da energia solar fotovoltaica; 

 analisar os níveis de radiação solar no RN; 

 definir o potencial de geração de energia elétrica no RN a partir da energia 

solar fotovoltaica e 

 analisar a viabilidade de implantação de uma usina solar fotovoltaica no RN. 

 

1.3    Metodologia 

Na realização deste trabalho foram executadas as seguintes ações:  

 Levantamento de referências bibliográficas sobre a energia solar 

fotovoltaica; 

 obtenção de dados solarimétricos; 

 análise quantitativa e qualitativa de dados solarimétricos obtidos em 

referências bibliográficas e em estação climatológica localizada em Natal e 

 preparação de artigo para publicação em periódico. 
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1.4    Organização e estrutura da dissertação 

O Capítulo 1 apresenta uma introdução sobre o tema objeto desta dissertação, 

destacando sua importância dentro do contexto internacional e nacional; os objetivos 

pretendidos; uma breve revisão bibliográfica dos temas abordados e a metodologia utilizada. 

O Capítulo 2 trata do estado da arte da energia solar fotovoltaica. São 

apresentados os elementos constituintes de um sistema gerador de energia elétrica a partir da 

energia solar fotovoltaica, desde seus elementos fundamentais, a célula e o módulo 

fotovoltaicos, até as usinas fotovoltaicas. Também são abordados: o custo da energia gerada 

em sistemas fotovoltaicos, os impactos ambientais causados pela utilização dessa fonte 

energética, as grandezas físicas envolvidas e a interligação das usinas solares ao sistema 

elétrico. 

No Capítulo 3 são apresentados os panoramas da energia solar fotovoltaica: no 

mundo, no Brasil e no Rio Grande do Norte. São abordados os seguintes temas: matrizes 

energéticas e elétricas, custos da energia gerada e preços dos componentes das usinas solares, 

histórico da geração fotovoltaica, potenciais disponíveis de energia solar, capacidades 

instaladas de painéis fotovoltaicos, países que se destacam em geração de energia solar 

fotovoltaica e principais desafios no aproveitamento dessa fonte energética. 

O Capítulo 4 apresenta e analisa os dados solarimétricos obtidos por várias 

instituições e disponibilizados nas referências bibliográficas. Também são apresentados e 

analisados os dados solarimétricos registrados em uma estação climatológica instalada em 

Natal. 

No Capítulo 5 são apresentadas as iniciativas, os avanços e as perspectivas futuras 

para a energia solar fotovoltaica no mundo, no Brasil e no RN. Fatos e notícias relevantes 

para o setor de energia solar fotovoltaica são analisados. 

As conclusões do trabalho e as sugestões para trabalhos futuros encontram-se no 

Capítulo 6. 

 

1.5    Revisão bibliográfica 

Esta seção apresenta uma revisão da literatura acerca dos cenários energéticos 

mundial e brasileiro. 
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1.5.1    Cenário energético mundial 

O consumo energético mundial está baseado em combustíveis não renováveis: 

petróleo, carvão mineral e gás natural. 

O aquecimento global decorrente da queima desses combustíveis fósseis 

desencadeou a procura por fontes renováveis de energia e por condições para o seu 

aproveitamento que sejam técnica e economicamente viáveis, para que possam ser uma 

alternativa sustentável para a humanidade. 

Constata-se um crescimento mundial, ao longo dos anos, nos investimentos 

direcionados para a pesquisa e o aperfeiçoamento das fontes renováveis de energia, conforme 

demonstra a Figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1 – Novos investimentos mundiais em energias limpas. 

FONTE: [BNEF, 2013] adaptado. 

 

Os países que mais investiram em fontes renováveis de energia e quanto foi 

investido são mostrados na Figura 1.2, a qual mostra também a variação desses investimentos 

em relação ao ano de 2011. 
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Figura 1.2 – Países com os maiores investimentos em energias limpas em 2012 e variação em 

relação à 2011. FONTE: [BNEF, 2013] adaptado. 

 

A produção mundial de módulos fotovoltaicos tem crescido muito nos últimos 

anos, conforme mostra a Figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3 – Produção mundial de módulos fotovoltaicos no período 1999-2011. 

FONTE: [ZILLES, S.d] adaptado. 

 

O desenvolvimento do mercado solar fotovoltaico foi estimado em uma 

publicação da European Photovoltaics Industry Association (EPIA) em 2013, baseado em 

dois tipos de variáveis: a atratividade fotovoltaica para o país e a atratividade do país para os 
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investidores, conforme a Figura 1.4. Embora a atratividade do país para os investidores possa 

mudar rapidamente, a precisão dessa figura permanece válida. 

 

 

Figura 1.4 – Países com oportunidades para o setor fotovoltaico. 

FONTE: [EPIA, 2013a] adaptado. 

 

1.5.2    Cenário energético brasileiro 

O Brasil alcançou em 2012 uma capacidade instalada de geração de energia 

elétrica igual a 120.973 MW na soma das centrais de serviço público e autoprodutoras, 

conforme o BEN (2013), tendo a geração de energia elétrica nessas instalações totalizado 

552,5 TWh. 

A Figura 1.5 apresenta a estrutura da oferta interna de eletricidade no Brasil em 

2012. A matriz de geração de energia elétrica no Brasil é predominantemente renovável, com 

a geração interna hidráulica correspondendo a 70,1% da oferta. 

Adicionando a este valor as importações de energia, que também são de origem 

renovável, o BEN 2013 afirma que aproximadamente 85% da energia elétrica no Brasil são 

originadas de fontes renováveis. 
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Figura 1.5 – Oferta interna de energia elétrica por fonte – 2012. 

FONTE: [BEN, 2013] adaptado. 

 

A evolução da oferta interna de energia elétrica (OIEE) per capita e por PIB no 

Brasil no período 1970-2012 é apresentada na Figura 1.6. O consumo de energia elétrica de 

um país está em sintonia com o desenvolvimento desse país. Com o Brasil não é diferente. 

Nota-se, porém, uma mudança na inclinação da curva OIEE por PIB (2012) devido ao 

racionamento de energia elétrica ocorrido no período 2001-2002. 

 

 
Figura 1.6 – Evolução da oferta interna de energia elétrica per capita e por PIB no Brasil - 

Período 1970-2012. FONTE: [EPE, 2013b]. 

 

1.5.3    Sistema elétrico brasileiro 

O sistema elétrico brasileiro tem tamanho e características que permitem 

considerá-lo único em âmbito mundial. 
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Esse sistema pode ser dividido em dois blocos: o Sistema Interligado Nacional 

(SIN) e o Sistema Isolado. 

O SIN é formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste 

e parte da região Norte. Por esse sistema escoam 96,6% da capacidade de produção de 

eletricidade do país. 

A existência de um sistema elétrico que permita interligar a maioria do território 

brasileiro tem como principal vantagem a possibilidade de transmitir a energia elétrica 

excedente em uma região para outras que tenham falta. 

O Brasil tem regiões geográficas com características bem diferentes, inclusive 

seus regimes pluviométricos, os quais são a base para as hidroelétricas instaladas em todo o 

país. Assim, numa mesma época, pode ocorrer o fato de alguns reservatórios de usinas 

estarem em condições ótimas para a geração e outros estarem com níveis tão baixos que 

levem a usina a operar bem próximo da curva de aversão ao risco. A curva de aversão ao risco 

representa a evolução, ao longo do tempo, dos requisitos mínimos de armazenamento dos 

reservatórios das hidrelétricas de cada subsistema, necessários à produção de energia para 

garantir a segurança da operação do Sistema Interligado Nacional – SIN.  

Outrossim, devido ao porte do sistema elétrico, um problema ocorrido em uma 

região do mesmo pode afetar regiões bem distantes e que não deveriam sofrer as 

consequências do problema inicial. Isso traz um desafio operacional ao sistema, o qual deve 

ser dotado de um sistema de coordenação de seus dispositivos de proteção que permita haver 

seletividade na atuação dos mesmos. Não é tarefa fácil, tendo em vista as dimensões do 

sistema. 

Nos pequenos sistemas isolados, localizados principalmente na região amazônica, 

a geração de energia elétrica se dá principalmente através de pequenas termoelétricas. 

A Figura 1.7 mostra o mapa do Brasil e a integração eletroenergética entre regiões 

possibilitada pelo SIN, conforme o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 
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Figura 1.7 – Integração eletroenergética brasileira. FONTE: [ONS, 2013a]. 
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Capítulo 2 

Energia Solar Fotovoltaica – Estado da Arte 

 

A energia solar total incidente sobre a superfície terrestre depende das condições 

atmosféricas (nebulosidade, umidade relativa do ar etc.), da latitude local e da posição no 

tempo (hora do dia e dia do ano), conforme informado pelo Atlas de Energia Elétrica do 

Brasil publicado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) [ANEEL, 2008].  

A energia solar pode ser aproveitada de forma ativa ou passiva, conforme a Figura 

2.1. 

 

 

Figura 2.1 – Aproveitamento da energia solar. FONTE: [CEMIG, 2012]. 

 

Na forma passiva, a arquitetura bioclimática consiste na harmonização das 

construções ao clima, vegetação e hábitos de consumo regionais, obtendo-se melhor utilização 

dos recursos energéticos disponíveis. 

Na forma ativa, a energia solar é utilizada como fonte de energia térmica (para 

aquecimento) ou para gerar energia elétrica. 

Para fins de geração de energia elétrica, a energia solar é dividida em duas formas: 

energia solar termelétrica, também chamada de Energia Solar Concentrada (Concentrated 

Solar Power - CSP), e energia solar fotovoltaica. 
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A energia solar concentrada consiste na concentração dos raios solares, através de 

espelhos ou lentes, para aquecer um receptor a altas temperaturas, tipicamente entre 400 ºC e 

1.000 ºC. Esse calor é transformado primeiramente em energia mecânica e em seguida em 

eletricidade [CEMIG, 2012]. 

Outra forma de energia solar concentrada é a Concentração Solar Fotovoltaica 

(Concentrating Photovoltaic – CPV), baseado na concentração da luz solar (através de um 

refletor ou por lentes Fresnel) em uma célula fotovoltaica para geração de energia elétrica. 

A energia solar fotovoltaica é a tecnologia que converte a energia solar 

diretamente em energia elétrica, através de células fabricadas de semicondutores. 

 

2.1    Radiação solar 

A irradiação solar que chega até a superfície depende de diversos fatores: a 

localidade, a estação do ano, a composição atmosférica, a cobertura de nuvens e a forma da 

superfície. 

O dimensionamento e o desempenho de uma central fotovoltaica dependem de 

alguns parâmetros: radiação global, radiação direta, radiação difusa, horas de sol, temperatura 

média e velocidade do vento. A Figura 2.2 ilustra as várias componentes da radiação solar. 

 

 

Figura 2.2 – Componentes da radiação solar. FONTE: [UFSC, 2011]. 
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A radiação solar global ou incidente é a radiação solar recebida na superfície 

terrestre. Essa radiação é composta pelas radiações direta e difusa. 

A radiação direta é aquela que incide diretamente na superfície inclinada. A 

radiação difusa é a que chega à superfície depois da reflexão nas nuvens, no solo e nos 

anteparos vizinhos (árvores, telhados, edifícios etc). 

Como a intensidade da radiação solar é variável, é necessário um levantamento 

histórico dos seus valores para garantir um melhor aproveitamento do sistema de geração ao 

longo do ano. 

A densidade média do fluxo energético proveniente da radiação solar quando 

medida num plano perpendicular à direção da propagação dos raios solares no topo da 

atmosfera terrestre é igual a 1.367 W/m
2
, valor este designado por constante solar 

[CRESESB, 2004]. 

 

2.2    Células solares fotovoltaicas 

As células fotovoltaicas convertem a energia radiante em energia elétrica através 

do efeito fotoelétrico, que ocorre quando um elétron salta para uma órbita mais externa em 

função da incidência de luz sobre a célula. 

O efeito fotovoltaico consiste no surgimento de uma tensão elétrica entre dois 

materiais semicondutores de propriedades elétricas diferentes (silícios tipos P e N) quando 

incide luz na junção entre os dois (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 – Conversão de energia. FONTE: [CHAVAGLIA, 2010]. 

 

Para a fabricação de células fotovoltaicas o material mais utilizado é o silício, o 

qual representa 85% a 90% do mercado global anual nos dias de hoje, conforme a Agência 

Internacional de Energia (International Energy Agency - IEA) [IEA, 2013a]. De acordo com a 

estrutura de ligação dos seus átomos, as células fotovoltaicas podem ser do tipo cristalino 

(monocristalino ou policristalino) ou do tipo amorfo. 

O silício monocristalino (mono-Si) é obtido a partir de um único cristal imerso em 

um banho de silício fundido de alto grau de pureza. Devido às perdas de material ocorridas 

neste processo, torna-se um produto caro (Figura 2.4). Células fotovoltaicas fabricadas com 

este tipo de silício têm a melhor eficiência na transformação de energia solar em elétrica, da 

ordem de 18% [CRESESB, 2013]. Em 2011 conseguiu-se uma eficiência de 25% para esse 

tipo de célula [SILVA, 2013]. 

 

Figura 2.4 – Célula fotovoltaica de silício monocristalino. FONTE: [GAZOLI, 2012]. 
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O silício policristalino (poli-Si) diferencia-se do silício monocristalino pelo fato 

de que é obtido a partir da solidificação do silício fundido (Figura 2.5). Seu custo de produção 

é menor do que o mono-Si e seu rendimento é da ordem de 16% [CRESESB, 2013]. 

 

 

Figura 2.5 – Célula fotovoltaica de silício policristalino. FONTE: [GAZOLI, 2012]. 

 

O silício amorfo (a-Si) consiste em uma forma de silício não cristalina e células 

fabricadas a partir dele tem um rendimento da ordem de 10% [CRESESB, 2013]. A Figura 

2.6 apresenta uma célula construída com silício amorfo. 

 

 

Figura 2.6 – Célula fotovoltaica de silício amorfo. FONTE: [GAZOLI, 2012]. 

 

A tecnologia dos filmes finos possibilita a produção de células mais baratas do 

que as fabricadas com silício cristalino. Representam 10% a 15% das vendas globais de 

módulos fotovoltaicos [IEA, 2013a]. Entretanto, as células baseadas em filmes finos 

apresentam rendimento baixo (Figura 2.7). 
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Figura 2.7 – Painel fotovoltaico de filme fino. FONTE: [GAZOLI, 2012]. 

 

A eficiência dos filmes finos varia de acordo com o material empregado na sua 

fabricação [EPE, 2012]: 

 com o silício amorfo varia de 4% a 8%; 

 com o Telureto de Cádmio (CdTe) varia de 10% a 11% (em 2011 

atingiu-se 17% [SILVA, 2013]) e 

 com o Disseleneto de Cobre-Índio-Gálio (CIGS) varia de 7% a 12% (em 

2013 atingiu-se 19,7% [SILVA, 2013]). 

Atualmente o silício amorfo está sendo substituído pelo telureto de cádmio na 

produção de filmes finos. 

 

2.2.1    Circuito equivalente de uma célula solar fotovoltaica 

O circuito equivalente de uma célula solar fotovoltaica é apresentado na Figura 

2.8. 
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Figura 2.8 – Circuito equivalente de uma célula solar fotovoltaica.  

FONTE: [TEIXEIRA, 2008] 

 

Nessa figura os parâmetros são [TEIXEIRA, 2008]: 

 Iph é a corrente fotogerada; 

 ID e VD são respectivamente a corrente e a tensão sobre o diodo (junção 

PN); 

 RS é a resistência série da célula solar resultante da resistência da lâmina 

de silício (wafer), dos contatos metálicos na parte anterior e posterior do 

wafer, das resistências de contatos e terminais do circuito elétrico; 

 RP é a resistência paralela da célula causada por correntes de fuga e 

 Rload é a resistência da carga acoplada ao sistema. 

 

2.3    Módulos solares fotovoltaicos 

Uma célula fotovoltaica tipicamente fornece 1,5 Wp, correspondendo a uma 

tensão de 0,5 V e a uma corrente de 3 A. Como esses valores são muito baixos para o 

funcionamento da grande maioria dos equipamentos elétricos, faz-se necessário que as células 

fotovoltaicas sejam agrupadas para aumentar a potência fornecida. O agrupamento de células 

fotovoltaicas denomina-se módulo solar fotovoltaico. 

Os módulos solares fotovoltaicos são a unidade básica de todo sistema 

fotovoltaico e têm potências típicas da ordem de 50 Wp a 100 Wp. A Figura 2.9 apresenta a 

ligação entre módulos fotovoltaicos. 
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Figura 2.9 – Interligação em série de células cristalinas. FONTE: [COSTA, 2010]. 

 

Os módulos são interligados através de ligações em série ou em paralelo para 

formarem os painéis solares fotovoltaicos. 

Quando são conectados em série, a corrente total permanece constante e a tensão 

total será a soma das tensões individuais de cada módulo. 

Na ligação em paralelo a tensão permanece constante e o nível de corrente é a 

soma dos valores individuais de corrente dos módulos. Para atingir níveis de potência maiores 

são realizadas ligações mistas dos módulos. 

Os principais parâmetros elétricos dos módulos fotovoltaicos são:  

 tensão de circuito aberto; 

 corrente de curto-circuito; 

 potência máxima; 

 tensão de potência máxima e 

 corrente de potência máxima. 

Para a avaliação do desempenho de um módulo fotovoltaico é necessária a 

determinação das curvas características: curva I-V de corrente e tensão e curva P-V de 

potência e tensão. Essas curvas são construídas tomando-se como referência uma radiação de 

1.000 W/m
2
, que é a radiação recebida na superfície da Terra em um dia claro ao meio-dia, e 

temperatura de 25 ºC na célula. 

A Figura 2.10 apresenta as curvas características (I-V e P-V) de um painel 

fotovoltaico. 
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Figura 2.10 – Curvas características de um painel fotovoltaico. FONTE: [SILVA, 2008]. 

 

Nessa figura, isc é a corrente de curto-circuito, uoc é a tensão de circuito aberto, 

PMPP é a potência no ponto de máxima potência na curva I-V e uMPP e iMPP são, 

respectivamente, as coordenadas de tensão e corrente correspondentes ao ponto de máxima 

potência.  

A temperatura é um fator importante na operação de um módulo fotovoltaico. 

Para módulos de silício cristalino a corrente elétrica de curto-circuito aumenta ligeiramente 

com o aumento de temperatura. A tensão apresenta uma variação linear com a temperatura. 

Para módulos de silício monocristalino ela decai com a temperatura [BÜHLER, 2007]. 

 

2.4    Sistemas solares fotovoltaicos 

A energia gerada por uma usina solar depende não somente da radiação solar, mas 

também de outros fatores: direção e intensidade dos ventos, temperatura ambiente e regime de 

chuvas. 

Os sistemas solares fotovoltaicos são classificados em sistemas autônomos, 

ligados à rede elétrica ou híbridos (Figura 2.11). 
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Figura 2.11 – Tipos de sistemas solares fotovoltaicos. FONTE: [SILVA, 2012] adaptado. 

 

2.4.1    Sistemas solares fotovoltaicos autônomos 

Os sistemas autônomos são aqueles que fornecem energia elétrica para o próprio 

consumidor em locais que não são atendidos pela rede elétrica das concessionárias. Esse tipo 

de instalação aplica-se também àqueles consumidores que mesmo sendo atendido pela rede 

elétrica, tem um sistema fotovoltaico para alimentar cargas, principalmente de iluminação 

(Figura 2.12). 
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Figura 2.12 – Sistema solar fotovoltaico autônomo. FONTE: [SILVA, 2012]. 

 

Os equipamentos constituintes desse tipo de sistema fotovoltaico são: 

 painéis solares fotovoltaicos; 

 circuito Seguidor do Ponto de Potência Máxima (Maximum Power Point 

Tracker - MPPT): circuito responsavel por extrair a máxima potência dos 

painéis solares fotovoltaicos a cada instante; 

 regulador de carga das baterias: usado somente quando existem baterias; 

 baterias: caso seja necessário armazenar energia e 

 inversor: para a alimentação de cargas em corrente alternada. 

 

2.4.2    Sistemas solares fotovoltaicos ligados à rede elétrica 

Os sistemas solares fotovoltaicos ligados à rede elétrica têm como característica o 

envio da energia gerada, excedente ou total, para a rede elétrica. Esses sistemas geralmente 

têm potências maiores do que os sistemas autônomos, desde alguns kW até MW (Figura 

2.13). 
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Figura 2.13 – Sistema solar fotovoltaico ligado à rede elétrica. 

FONTE: [SILVA, 2012] adaptado. 

 

Os equipamentos constituintes desse tipo de sistema fotovoltaico são: 

 painéis solares fotovoltaicos; 

 circuito MPPT: circuito responsável por extrair a máxima potência dos 

painéis solares fotovoltaicos a cada instante; 

 inversor: para a alimentação de cargas em corrente alternada e 

 medidores de energia elétrica. 

  

2.4.3    Sistemas solares fotovoltaicos híbridos 

 

Os sistemas solares fotovoltaicos híbridos operam com unidades geradoras de 

várias fontes de energia além da solar, podendo ser eólica, termoelétrica etc (Figura 2.14). 

Esse tipo de arranjo é o princípio norteador da geração distribuída. 
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Figura 2.14 – Sistema solar fotovoltaico híbrido. FONTE: [SILVA, 2012] adaptado. 

 

2.4.4    Centrais solares fotovoltaicas 

As centrais solares fotovoltaicas são usinas geradoras que fornecem energia 

exclusivamente ao sistema elétrico ao qual estão interligadas. Essas centrais atingem 

potências superiores a 1 MW. 

A Figura 2.15 mostra uma usina solar fotovoltaica de 10 MW instalada na cidade 

de Kofu no Japão. 

 

 

Figura 2.15 – Usina solar de 10 MW no Japão. FONTE: [IEA, 2012]. 
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2.4.5    Potência máxima entregue à rede por centrais solares fotovoltaicas 

Nas centrais solares fotovoltaicas, a energia elétrica gerada é entregue à rede 

elétrica com a máxima potência, a cada instante, que ela pode produzir. Para tornar isso 

possível, são instalados equipamentos (conversores e inversores) que otimizam a produção de 

energia elétrica. 

A radiação solar incidente nos painéis fotovoltaicos varia ao longo dia, bem como 

a temperatura ambiente. Como a potência máxima do sistema depende dessas duas variáveis e 

deseja-se que ele seja capaz de operar nessa condição máxima, os conversores são equipados 

com um circuito MPPT. 

O inversor instalado no sistema tem a função de converter a corrente contínua 

gerada nos painéis, em corrente alternada que vai ser inserida na rede elétrica. 

 

2.5    Vantagens e desvantagens da energia solar fotovoltaica 

Como toda tecnologia, a energia solar fotovoltaica apresenta vantagens e 

desvantagens. A Tabela 2.1 resume as vantagens e as desvantagens dessa fonte energética. 

 

Tabela 2.1 – Vantagens e desvantagens da energia solar fotovoltaica. 

  VANTAGENS DESVANTAGENS 

Meio 

Ambiente 

e 

Sociedade 

 Geração limpa; 

 silenciosa; 

 renovável; 

 sustentável (rentável energética- 

mente); 

 reutilização do vidro; 

 reaproveitamento do material 

semi-condutor; 

 reciclagem do módulo. 

 Mineração; 

 tecnologia intensiva em 

energia; 

 60-150 gCO2/kWh gerado; 

 parte restante dos materiais 

vai para aterros; 

 intoxicação aguda ou crônica 

por metais pesados, arsênico, 

fosfina e outros agentes. 

Economia 

e 

Estratégia 

 Geração de empregos: 12 a 14 h-

h/GW/ano; 

 retorno financeiro e energia 

imediatos; 

 sistema autônomo; 

 poupança em infraestrutura; 

 curto prazo de instalação; 

 modular; 

 Não é rentável 

economicamente; 

 alto tempo de retorno; 

 alto custo do módulo; 

 setor energético controlado; 

 falta de consideração das 

exterioridades; 

 barreiras alfandegárias; 
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 descentralização.  aleatoriedade do recurso 

primário; 

 falta de subsídios; 

 falta mão-de-obra qualificada. 

FONTE: [REVISTA GTD, 2011] adaptado. 

 

2.6    Custos da energia solar fotovoltaica 

Conforme demonstrado por DALE (2013) em análise comparativa com outras 

tecnologias de geração de energia elétrica (solar concentrada e eólica), a energia solar 

fotovoltaica apresentou os maiores custos de capital. 

A análise foi realizada tendo em vista as várias tecnologias disponíveis para cada 

uma dessas três fontes energéticas e englobou dados mundiais. 

Nesses estudos, a energia solar fotovoltaica foi separada por tecnologia: silício 

monocristalino (mono-Si), silício policristalino (poli-Si), silício amorfo (a-Si), silício em fita, 

telureto de cádmio (CdTe) e disseleneto de cobre-índio-gálio (CIGS). 

A energia solar concentrada também foi separada por tecnologia: calha parabólica 

e torre solar. 

A energia eólica foi separada de acordo com a localização da fazenda eólica: on-

shore e off-shore. 

As três áreas de interesse para esta análise foram os requisitos energéticos para a 

produção de infra-estrutura de capital, as exigências energéticas para a operação do sistema e 

as exigências energéticas durante o ciclo de utilização do sistema. 

O objetivo da análise foi produzir parâmetros de custos energéticos análogos aos 

parâmetros de custos financeiros, utilizados para caracterizar as tecnologias de produção de 

energia. 

Os parâmetros utilizados foram: custos de capital da energia, custos operacionais 

da energia e custos do ciclo de utilização. 

O custo capital da energia (kWhe/Wp) serve como analogia para o custo de capital 

($/Wp). O custo operacional da energia (kWhe/kWhe) serve como analogia para o custo 

operacional financeiro ($/kWhe). O custo do ciclo de utilização (kWhe/kWhe) serve como 

analogia ao custo de produção ($/kWhe). 
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2.6.1    Custos de capital da energia 

Os custos de capital incluem as necessidades energéticas para extrair e processar 

todas as matérias-primas, o capital necessário para a fabricação e instalação dos 

equipamentos, incluindo qualquer preparação do local e interligação à rede elétrica. Não estão 

incluídos os capitais associados com a operação, a manutenção e o descarte. 

A Figura 2.16 mostra a estimativa de custos de capital para várias tecnologias. 

Nessa figura, a energia eólica tem os menores custos de capital, seguida pela energia solar 

concentrada (CSP) e pela solar fotovoltaica. As tecnologias fotovoltaicas baseadas no silício 

cristalino têm as maiores faixas de valores, provavelmente pelo fato de que suas estimativas 

basearem-se em uma grande quantidade de anos. 

 

 

Figura 2.16 – Custos de capital para várias tecnologias. FONTE: [DALE, 2013] adaptado. 

 

A unidade de medida para os custos de capital é kWhe por unidade de capacidade 

nominal, Wp. 

 

2.6.2    Custos operacionais da energia 

Os dados sobre os custos operacionais incluem as necessidades energéticas para a 

manutenção do sistema. A Figura 2.17 mostra a estimativa de custos operacionais somente 

para a energia solar concentrada, devido à falta de dados para as demais energias. 
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Figura 2.17 – Custos operacionais para as tecnologias CSP. FONTE: [DALE, 2013] adaptado. 

 

As unidades de medida para os custos operacionais são kWhe/Wp e kWhe/ kWhe. 

Como observado, a tecnologia solar concentrada tipo torre tem custos 

operacionais mais altos do que a solar concentrada tipo calha. 

 

2.6.3    Custos do ciclo de utilização 

Os custos do ciclo de utilização incluem todas as necessidades energéticas durante 

o ciclo de vida útil completo do sistema em relação à produção de eletricidade durante essa 

vida útil. A Figura 2.18 mostra os requisitos de energia do ciclo de vida de algumas 

tecnologias de energia renovável. 

 



27 

 

 

 

 

Figura 2.18 – Custos do ciclo de utilização para várias tecnologias. FONTE: [DALE, 2013] 

adaptado. 

 

A unidade de medida é kWhe/kWhe. 

Como encontrado para os custos de capital, a energia eólica tem os menores 

custos do ciclo de utilização, seguida pela CSP e solar fotovoltaica. 

 

No alto custo da energia solar fotovoltaica estão incluídos: o investimento do 

sistema, o custo da energia produzida (operacional), a elaboração do material, a eficiência da 

conversão, o tempo de retorno energético, a superfície necessária para a geração de energia e 

o potencial de geração de emprego [FRAIDENRAICH et al, 2003]. 

O preço é dado por: custo de capital + custo com combustível + custos 

operacionais + custos com manutenção. Para a energia solar fotovoltaica o custo com 

combustível é zero. O custo do kWh gerado é influenciado pelo fator de capacidade, que no 

caso dessa energia é de 15% a 25% devido à aleatoriedade da fonte primária [ZILLES & 

OLIVEIRA, S.d]. 

No Brasil, o custo Turn-Key de uma usina de 100 kWp corresponde à R$ 6,50 por 

watt. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos, um sistema com as mesmas 

características tem um preço equivalente a R$ 3,90, ou seja, 40% a menos [COLAFERRO, 

2013]. 

O custo para implantação da fonte fotovoltaica depende da quantidade de energia 
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a ser produzida. Para uma residência de quatro a cinco pessoas, a geração entre 400 kWh/mês 

e 500 kWh/mês a partir de energia fotovoltaica necessita de um investimento de                   

R$ 25.000,00 [BEZUTTI, 2013]. 

À medida que aumenta a utilização dos sistemas fotovoltaicos seu custo se reduz.  

A Figura 2.19 apresenta a redução no preço de custo dos painéis solares entre os 

anos 2010 e 2012. Essa queda acentuada no preço ao longo dos últimos anos - de cerca de 

USD $1,10/watt no 4º trimestre de 2010 para USD $ 0,50/watt no 4º trimestre de 2012, foi 

resultado de preços acirrados e excesso de oferta global, de modo que este declínio decorrente 

da inovação é uma mudança positiva para o mercado global [SOLAR TRIBUNE, 2013]. 

 

 

Figura 2.19 – Redução no preço de custo dos painéis solares entre os anos 2010 e 2012. 

FONTE: [SOLAR TRIBUNE, 2013] adaptado. 

 

Algumas análises de mercado afirmam que o custo de produção para os principais 

fabricantes chineses vai cair de USD $0,50/watt em 2012 para apenas USD $0,36/watt até o 

final de 2017. A curva de experiência, que é a relação entre o custo unitário de um produto ou 

serviço e sua produção acumulada, para os preços dos módulos fotovoltaicos confirma essa 

estimativa (Figura 2.20). 

Os preços dos módulos fotovoltaicos reduziram-se 80% desde 2008 e somente em 

2012 a redução nos preços foi de 20% [BNEF, 2013]. 
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A queda no custo acontecerá devido às melhorias na tecnologia, como a 

substituição do trabalho manual pela tecnologia da automação [SOLAR TRIBUNE, 2013]. 

 

 

Figura 2.20 – Curva de experiência para o período 1976-2012. FONTE: [BNEF, 2013] 

adaptado. 

 

2.7    Impactos ambientais da energia solar fotovoltaica 

A matriz energética mundial está baseada na utilização em larga escala da queima 

de combustíveis fósseis, a qual polui o meio ambiente e gera os Gases do Efeito Estufa 

(GEE).  

No Brasil, a geração de energia elétrica tem sido feita principalmente por meio de 

empreendimentos hidroelétricos que pressionam fortemente a biodiversidade e o mundo 

natural, além de deslocar grandes contingentes populacionais. 

A expansão do sistema de geração brasileiro tem sido pensada em termos de 

investimentos em mais projetos hidroelétricos de grande porte, devido ao grande potencial 

ainda não explorado no país. 
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Entretanto, fontes alternativas de energia estão sendo utilizadas em número cada 

vez maior, como a energia eólica e a biomassa, pois a construção de hidroelétricas enfrenta 

obstáculos relacionados aos licenciamentos ambientais e à opinião pública. 

A Região Nordeste destaca-se pelo uso da energia eólica e tem alto potencial 

comprovado para o uso da energia solar. 

Um dos aspectos importantes na utilização de fontes renováveis de energia é a 

reduzida emissão de GEE. Os GEE são causadores do aquecimento terrestre, destacando-se 

entre eles o gás carbônico, o metano, o cloro-flúor carbono (CFC) e óxido nitroso. A emissão 

de GEE é uma preocupação mundial. 

A Figura 2.21 mostra que a energia solar fotovoltaica emite menos GEE quando 

comparada com as fontes fósseis. 

 

 

Figura 2.21 – Emissões de gases de efeito estufa de várias fontes de energia. 

FONTE: [CEMIG, 2012] adaptado. 

 

Outro indicador importante do ponto de vista da sustentabilidade é o Tempo de 

Retorno da Energia (Energy Payback Time - EPBT) de sistemas de energia fotovoltaica. O 

EPBT é a quantidade de tempo que um sistema fotovoltaico tem de operar de forma a 

compensar a energia necessária para fabricar o próprio sistema. A metodologia quantitativa 

conhecida como Análise do Ciclo de Vida é usada para o cálculo do EPBT. Essa análise leva 

em consideração o impacto de um produto ao longo de todo seu ciclo de vida – desde a 
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matéria-prima, passando pela fabricação, construção, operação, desmontagem e recolhimento 

do produto e sua reciclagem. 

O tempo de retorno da energia (EPBT) é obtido através da Equação 2.1 

[FTHENAKIS, 2012]: 

 

 
     

                             

            
 

(2.1) 

 

Nessa equação, as variáveis são: 

Emat: Energia primária necessária para produzir os materiais do sistema fotovoltaico; 

Emanuf: Energia primária necessária para fabricar o sistema fotovoltaico; 

Etrans: Energia primária necessária para transportar os materiais usados no ciclo de vida; 

Einst: Energia primária necessária para instalar todo o sistema; 

EEOL: Energia primária necessária para gerenciar o fim da vida útil do sistema; 

Eagen: Geração anual de eletricidade em termos de energia primária; 

Eaoper: Demanda anual de energia para operação e manutenção em termos de energia primária. 

As principais contribuições para o cálculo do EPBT são as energias utilizadas, 

principalmente durante a fabricação do módulo, e a energia produzida, a qual é específica 

para as características da tecnologia fotovoltaica utilizada somada à localização do sistema. 

Para áreas com alta irradiação solar, o EPBT é menor em comparação às áreas 

com irradiação solar inferior. Dependendo do tipo de sistema fotovoltaico utilizado e a 

localização da instalação, o EPBT atualmente está entre 0,5 ano e 1,4 ano [EPIA, 2013]. 

A Figura 2.22 apresenta a tendência histórica do tempo de retorno da energia para 

módulos fotovoltaicos fabricados com silício cristalino. 
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Figura 2.22 – Tendência histórica do tempo de retorno da energia para módulos fotovoltaicos 

de silício cristalino. FONTE: [EPIA, 2013] adaptado. 

 

O EPBT de sistemas fotovoltaicos continuará diminuindo devido aos seguintes 

fatores: 

 Redução no uso de material (por exemplo, wafers de silício mais finos, 

módulos de filme fino); 

 eficiências do sistema mais altas para conversão de energia solar em 

eletricidade; 

 processos de fabricação aprimorados, resultando em aumento de 

rendimento e produtividade e redução no consumo de energia; 

 reciclagem de materiais de sistemas fotovoltaicos. 

Melhoramentos significativos para reduzir o EPBT de sistemas fotovoltaicos 

dependerão de reduções nos requisitos energéticos para produzir commodities, como o vidro e 

materiais semicondutores. 

 

2.8    Conclusões do capítulo 

Este capítulo apresentou o estado da arte da geração de energia elétrica a partir da 

energia solar fotovoltaica. 

Os vários tipos de materiais utilizados na fabricação das células solares foram 

mostrados, assim como suas eficiências. 
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Mostrou-se que o custo da energia gerada em sistemas fotovoltaicos está sendo 

reduzido em decorrência principalmente da redução no preço de custo dos painéis solares. À 

medida que a utilização dos sistemas fotovoltaicos aumenta seu custo se reduz. 

Do ponto de vista ambiental, a energia solar fotovoltaica gera baixíssimos 

impactos.  O EPBT, um importante indicador de sustentabilidade, continuará diminuindo para 

os sistemas fotovoltaicos. 

Os vários esquemas de construção de sistemas solares fotovoltaicos foram 

analisados, destacando-se aquele que fornece energia elétrica exclusivamente para a rede 

elétrica. 
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Capítulo 3 

Panorama da Energia Solar Fotovoltaica  

 

Este capítulo apresenta um panorama do aproveitamento da energia solar para 

geração de energia elétrica no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Norte. 

 

3.1    Panorama da geração solar fotovoltaica no mundo 

O acesso à energia permite que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, 

fornecendo calor para cocção, iluminação para ruas e casas, arrefecimento e refrigeração, 

bombeamento de água e comunicação. Entretanto, mais de um bilhão de pessoas ainda não 

têm acesso a serviços modernos de energia. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 20% da 

população mundial não tem acesso à eletricidade e aproximadamente três bilhões de pessoas 

ainda dependem de fontes energéticas não renováveis, como o carvão, a lenha e outros tipos 

de biomassa tradicionais. 

Nas últimas décadas, a questão energética passou a ser prioridade para governos e 

sociedade, principalmente por questões ligadas ao meio ambiente e ao efeito estufa. 

Com o choque do petróleo na década de 1970, as energias renováveis receberam 

maior atenção. Recursos foram destinados à pesquisa e ao desenvolvimento das fontes 

alternativas de energia. 

As fontes renováveis de energia permitirão diminuir a dependência de energéticos 

convencionais, como o petróleo e o carvão mineral. 

De fato, esses energéticos convencionais são finitos e sua substituição por fontes 

energéticas alternativas deve ser iniciada o mais rápido possível. 

Considerando-se a taxa de consumo e a disponibilidade atuais, as reservas dos 

energéticos convencionais estarão esgotadas na seguinte ordem: urânio natural (em cerca de 

50 anos), petróleo (em 100 anos), gás natural (em torno de 150 anos) e carvão (em cerca de 

200 anos) [BOSE, 2013]. A Figura 3.1 mostra curvas de depleção de energia para os 
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combustíveis fósseis e nuclear no mundo. Nessa figura não estão incluídas as fontes 

renováveis de energia. 

 

 
Figura 3.1 – Curvas de depleção de energia para os combustíveis fósseis e nuclear no mundo 

(2008). FONTE: [BOSE, 2013] adaptado. 

 

As energias renováveis já desempenham um papel importante na matriz 

energética mundial. Em 2012, os preços das tecnologias de energia renováveis, 

principalmente eólica e solar, continuaram a cair, tornando-as cada vez mais populares e 

competitivas em relação às fontes de energia convencionais. No entanto, para que haja uma 

maior penetração das energias renováveis é necessário um ambiente político mais propício. 

Os investimentos globais em energias renováveis diminuíram em 2012, mas 

aumentaram significativamente nos países em desenvolvimento. A redução nos investimentos 

globais ocorreu em decorrência de fatores econômicos e incertezas relacionadas com a 

política em alguns mercados tradicionais, bem como a queda dos custos de tecnologia, o que 

teve um efeito positivo sobre a capacidade das instalações. A energia renovável está se 

espalhando para novos países e regiões e está se tornando cada vez mais acessível. 

Ao mesmo tempo, a queda dos preços combinada com o declínio da política de 

apoio em mercados estabelecidos, a crise financeira internacional e tensões no comércio 
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internacional, têm desafiado algumas indústrias de energia renovável. Subsídios aos 

combustíveis fósseis, que são muito maiores do que àqueles para as energias renováveis, 

mantém-se e precisam ser eliminados o mais rápido possível. 

Apesar das incertezas fiscais e políticas, as energias renováveis permitem o 

fornecimento de energia para milhões de pessoas, e cada vez mais atendem as crescentes 

demandas de energia em muitos países. Globalmente, em apenas cinco anos, a energia solar 

fotovoltaica saiu do patamar de 10.000 MW em 2007 para pouco mais de 100.000 MW em 

2012. Na União Européia (UE), as energias renováveis responderam por quase 70% da nova 

capacidade de geração de energia elétrica em 2012 [REN21, 2013]. 

 

3.1.1    Matriz energética mundial 

A oferta global de energia por fonte em 2010 atingiu 12.717 x 10
6
 tep. A 

participação de cada fonte nesse total está apresentada na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 – Oferta global de energia por fonte em 2010. FONTE: [EPE, 2013] adaptado. 

 

A produção global de energia elétrica por fonte em 2010 totalizou 21.431 TWh. A 

Figura 3.3 mostra a participação das várias fontes na composição dessa produção. 
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Figura 3.3 – Produção global de energia elétrica por fonte em 2010. 

FONTE: [EPE, 2013] adaptado.  

 

A demanda global por energias renováveis continuou a crescer durante 2011 e 

2012, fornecendo cerca de 19% do consumo da energia global final em 2011. Desse total, 

quase 50% deve-se à biomassa tradicional. A energia térmica útil a partir de fontes renováveis 

representa uma estimativa de 4,1% do consumo total de energia final; a hidrelétrica responde 

por cerca de 3,7% e cerca de 1,9% foi fornecido pelas energias eólica, solar, geotérmica e 

biomassa, e biocombustíveis [REN21, 2013]. 

A Figura 3.4 mostra o consumo global de energia final em 2011. Percebe-se que 

as energias renováveis são uma parte vital da matriz energética mundial. 

 

 

Figura 3.4 – Consumo global de energia final - 2011. FONTE: [REN21, 2013] adaptado.  
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3.1.2    Preços de geração de energia solar fotovoltaica no mundo 

Os preços dos sistemas fotovoltaicos variam muito e dependem de uma série de 

fatores, incluindo: tamanho do sistema, localização, tipo de consumidor, conexão com a rede 

elétrica, especificações técnicas e os custos reais de todos os componentes. 

Em média, os preços mais baixos para as aplicações off-grid são mais do que o 

dobro em comparação ao menor preço dos sistemas conectados à rede, pois aqueles são 

instalados com baterias de armazenamento e equipamentos auxiliares. 

A Figura 3.5 apresenta a evolução dos preços de sistemas fotovoltaicos para 

cenários futuros. 

 

 

Figura 3.5 – Cenários futuros para a evolução dos preços de sistemas fotovoltaicos. 

FONTE: [EPIA, 2012a] adaptado. 

 

3.1.3    Tarifas e incentivos para a geração solar fotovoltaica no mundo 

Na Alemanha e nos Estados Unidos as pessoas recebem subsídios para projetos 

solares, sejam residenciais, comerciais ou industriais. O Estado paga a diferença do excedente 

de energia elétrica gerada pelo consumidor, o qual é injetado na rede elétrica. 
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A relação entre energia e desenvolvimento acarreta no dimensionamento de 

questões sociais, econômicas e ambientais. Com apoio governamental os programas de 

energias renováveis tiveram um aumento considerável nos países desenvolvidos. 

A Espanha foi o primeiro país a se destacar no cenário mundial da energia solar 

fotovoltaica, graças à segurança jurídica dada pelo Real Decreto 436/2004 e posteriormente 

pelo Real Decreto 661/2007. Esses dois decretos tinham como público alvo os pequenos 

investidores e asseguravam o pagamento de uma tarifa regulada durante toda a vida útil das 

instalações. De um total de 50.000 instalações executadas durante a vigência dos dois 

decretos, 27.000 foram com potência menor do que 50 kW [ENERGÉTICA XXI, 2011]. 

Em 2009, o governo espanhol esperava a instalação de 350 MW e foi 

surpreendido com a instalação de 3.400 MW [BEZUTTI, 2011]. 

O Real Decreto 1565/2010 limitou em 25 anos o recebimento da tarifa regulada 

pelos Reais Decretos citados acima, o que levou a uma retração do mercado solar fotovoltaico 

na Espanha. 

O mercado solar fotovoltaico estabeleceu-se em alguns países em virtude de uma 

política de tarifas que propiciou preços mais baixos. A Tabela 3.1 mostra os modelos de tarifa 

adotados por vários países. 
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Tabela 3.1 – Modelos de tarifas em diversos países. 

 

           FONTE: [PROENÇA, 2007] Adaptado. 

 

3.1.4    Investimentos na geração solar fotovoltaica no mundo 

A energia solar liderou os investimentos em energia no ano de 2012, recebendo 

57% dos novos investimentos em energias renováveis (96% dos quais foram para energia 

solar fotovoltaica). 

Mesmo com investimentos da ordem de 140 bilhões de dólares para a energia 

solar, esse valor é 11% menor do que em 2011, devido a uma queda no financiamento de 

projetos de CSP na Espanha e no Reino Unido, bem como nos preços mais baixos dos 

sistemas fotovoltaicos. Em segundo lugar está a energia eólica (80,3 bilhões de dólares) e em 

terceiro lugar estão projetos de centrais hidroelétricas com potências maiores do que 50 MW 

(estimado em 33 bilhões de dólares) [REN21, 2013]. 
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Os investimentos globais em energias renováveis no ano de 2012 foram de       

244 bilhões de dólares, 12% abaixo do valor alcançado em 2011, que foi de 279 bilhões de 

dólares (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6 – Investimentos globais em energias renováveis 2004-2012. 

FONTE: [REN21, 2013]. 

 

Europa e China foram responsáveis por 60% dos investimentos globais em 

projetos de energia solar e eólica em 2012. 

Os países que se destacaram nos investimentos anuais em energia solar 

fotovoltaica foram [REN21, 2013]: 

 1º: Alemanha; 

 2º: Itália; 

 3º: China; 

 4º Estados Unidos e 

 5º: Japão. 

Os investimentos em energia solar nos países desenvolvidos foram de 88,7 bilhões 

de dólares e nos países em desenvolvimento foram de 51,7 bilhões de dólares. 
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A China, atualmente, é o maior fabricante de equipamentos para a indústria solar 

fotovoltaica, com o maior parque industrial instalado. Nesse país foram criadas leis para que o 

mercado cresça internamente. 

Os Estados Unidos implantaram, desde 2006, políticas e iniciativas de incentivo 

ao setor solar. Segundo a Solar Foundation (2012) são gerados mais de 120 mil empregos no 

setor. 

O Japão lançou um programa para substituir parte da geração por energia solar 

fotovoltaica. 

 

3.1.5    Capacidade instalada de geração solar fotovoltaica no Mundo 

O mercado de energia solar fotovoltaica alcançou em 2012 uma capacidade 

operacional total global de 100.000 MW. 

Oito países adicionaram mais de 1.000 MW de energia solar fotovoltaica em suas 

redes em 2012. Os países que se destacaram na capacidade instalada de geração de energia 

solar fotovoltaica no final de 2012 são apresentados na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Capacidade instalada de geração de energia solar fotovoltaica no final de 2012. 

POSIÇÃO CAPACIDADE TOTAL CAPACIDADE PER CAPITA 

1º Alemanha Alemanha 

2º Itália Itália 

3º Estados Unidos Bélgica 

4º China República Theca 

5º Japão Grécia 

          FONTE: [REN21, 2013]. 

A Europa voltou a dominar o mercado, adicionando 16.900 MW e representando 

cerca de 57% da nova capacidade instalada em 2012, com 70.000 MW em operação. 

No ano de 2012, a União Européia apresentou os seguintes dados referentes à 

energia solar fotovoltaica: 

 eletricidade gerada: 68,1 TWh e 

 capacidade conectada à rede: 16.500 MWp. 
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Excetuando-se a Europa, cerca de 12.500 MW de potência foram adicionadas em 

todo o mundo. Os maiores mercados foram: China (3.500 MW), os Estados Unidos (3.300 

MW), Japão (1.700 MW), Austrália (1.000 MW) e Índia (quase 1.000 MW). 

A capacidade instalada global de energia solar fotovoltaica no período 1995-2012 

é apresentrada na Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 – Capacidade instalada global de energia solar fotovoltaica no período 1995-2012. 

FONTE: [REN21, 2013] Adaptado. 

 

Em 2012 a capacidade instalada global de energia solar fotovoltaica atingiu      

100 GW e os países que mais se destacaram são apresentrados na Figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Capacidade instalada global de energia solar fotovoltaica em 2012. 

FONTE: [REN21, 2013]. 

 

A Tabela 3.3 apresenta a contribuição da energia solar fotovoltaica no consumo de 

eletricidade dos principais países que se destacaram em 2012. 

 

Tabela 3.3 – Contribuição da energia solar fotovoltaica no consumo de eletricidade de países - 

2012. 

PAÍS 

GERAÇÃO DE ENERGIA 

SOLAR FOTOVOLTAICA 

EM 2012 (GWh) 

CONTRIBUIÇÃO DA ENERGIA 

SOLAR FOTOVOLTAICA NO 

CONSUMO DE ELETRICIDADE (%) 

Alemanha 30.300 5,57 

Itália 19.150 5,75 

Estados Unidos 9.750 0,25 

China 6.678 0,14 

Japão 6.600 0,77 

FONTE: [REN21, 2013]. 

 

3.1.6    Energia solar fotovoltaica na Alemanha 

A Alemanha encerrou o ano de 2012 com uma capacidade instalada de energia 

solar fotovoltaica de 32.400 MW, maior do que a capacidade instalada de energia eólica em 

operação, atingindo um recorde de 7.600 MW. 

A energia solar fotovoltaica gerou 28 TWh de eletricidade em 2012, 45% superior 

a 2011, e 20% da demanda de energia elétrica em 2012 foi fornecida por fontes como vento, 
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biomassa, usinas hidroelétricas e painéis solares. Até 2050, 80% da energia consumida nesse 

país será proveniente dessas fontes. 

Na Alemanha, 3% da tarifa residencial são destinados ao “Renewable Energy 

Sources Act” (SALAMONI, 2008), para pagamento de tarifas prêmio em energias renováveis, 

ou seja, são oferecidos subsídios sobre a energia gerada pelos sistemas fotovoltaicos. 

Ações como essas, aliadas à cultura do povo alemão de adotar medidas 

sustentáveis em todos os aspectos do seu cotidiano, fazem com que o país lidere a utilização 

da energia solar fotovoltaica no mundo. 

 

3.1.7    Energia solar fotovoltaica nos Estados Unidos 

A Energy Information Administration (EIA) dos Estados Unidos publicou o 

Annual Energy Outlook 2013 (AEO2013), apresentando projeções de longo prazo para o 

fornecimento de energia, demanda e preços até o ano de 2040 [EIA, 2013]. 

As projeções do AEO2013 são baseadas geralmente em leis e regulamentos 

federais, estaduais e locais em vigor até setembro de 2012. 

Esse documento mostra que a capacidade de geração de energia solar aumentará 

em mais de 1.000 % (mais de 46.000 MW) de 2011 a 2040, liderando o crescimento das 

fontes renováveis de energia (Figura 3.9). A geração de eletricidade a partir da fonte solar 

cresce à medida que seus custos diminuem, tornando-a mais econômica nos últimos anos da 

projeção. 
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Figura 3.9 – Capacidade de geração de eletricidade por fonte solar nos Estados Unidos – 2011 

– 2040. FONTE: [EIA, 2013].  

 

Atualmente, a maioria dos estados americanos está atendendo ou superando os 

níveis exigidos de geração a partir de fontes renováveis. Uma série de fatores tem criado um 

ambiente favorável para o cumprimento das metas estipuladas para as energias renováveis: o 

surgimento de novos regulamentos para geração a partir dessas fontes, incluindo a vantagem 

de incentivos federais, reduções significativas nos custos das tecnologias renováveis, como 

eólica e solar, e redução das vendas de energia elétrica. 

Além da disponibilidade de créditos tributários federais, os projetos de energias 

renováveis tiveram acesso a outras opções de apoio federal, incluindo doações em dinheiro e 

garantias de empréstimo. 

A disponibilidade de incentivos federais de curto prazo, ajudou a tornar a geração 

renovável atraente aos investidores e ajudou as concessionárias a atenderem, com 

antecedência, as exigências estatais ou o potencial de crescimento de carga futuro. 

A atratividade de projetos renováveis para os investidores tem sido reforçada pela 

redução dos custos de equipamentos para turbinas eólicas e sistemas solares fotovoltaicos, 

bem como por melhorias no desempenho dessas tecnologias. 

O declínio nos custos da tecnologia decorre de um conjunto complexo de 

interações entre fatores políticos, de mercado e de engenharia. 

A maioria dos programas estaduais de incentivo às energias renováveis têm metas 

vinculadas à venda de energia elétrica no varejo; e com o relativamente lento crescimento nas 
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vendas de energia elétrica na maior parte do país, os recentes empreendimentos de geração de 

energia renovável têm cumprido metas proporcionalmente menores para quantidades 

absolutas de energia. 

A capacidade instalada de energia solar fotovoltaica foi superior a 85% em 2012. 

A Califórnia alcançou um recorde com mais de 1.000 MW adicionado e respondeu por 35% 

da capacidade total dos Estados Unidos. 

A quantidade de empregos gerada pela indústria solar fotovoltaica é bastante 

significativa nos Estados Unidos. Em 2011, essa indústria gerou 54 empregos diretos por MW 

instalado. 

A Figura 3.10 apresenta um mapa solarimétrico dos Estados Unidos, com valores 

de radiação solar em todo o território. 

 

Figura 3.10 – Mapa solarimétrico dos Estados Unidos. FONTE: [C2ES, 2012].  

 

3.1.8    Geração de empregos no mundo com a energia solar fotovoltaica 

O desenvolvimento das energias renováveis causa impactos sobre o emprego na 

população mundial. Variando de país para país e de acordo com a tecnologia, o número de 

pessoas que trabalha em indústrias renováveis tem aumentado. Estima-se que 5,7 milhões de 

pessoas em todo o mundo trabalham direta ou indiretamente nesse setor [REN21, 2013]. 

Estudos mostram que empregos gerados pela fonte solar fotovoltaica são 

superiores às demais fontes e tecnologias [ABINEE, 2013] 



48 

 

 

 

A Tabela 3.4 mostra a quantidade de empregos diretos e indiretos gerados no 

mundo em 2012 pela indústria da energia solar fotovoltaica. 

 

Tabela 3.4 – Empregos diretos e indiretos gerados no mundo pela indústria da energia solar 

fotovoltaica - 2012. 

PAÍS 
EMPREGOS GERADOS 

EM 2012 (milhares) 

Alguns países da União Européia 312 

China 300 

Índia 112 

Estados Unidos 90 

Alemanha 88 

Espanha 12 

FONTE: [IEA, 2013a]. 

 

A cadeia de valor da indústria solar fotovoltaica compreende duas categorias de 

postos de trabalho: 

 Empregos diretos: São disponibilizados por empresas ou indivíduos 

totalmente dedicados à cadeia fotovoltaica, tais como estabelecimentos 

de produção, fabricantes de inversores, instaladores e empresas de 

reciclagem. Nas empresas fotovoltaicas, tais trabalhos incluem uma série 

de posições e níveis, desde trabalhadores da construção e fabricação a 

engenheiros , administrativos e executivos; 

 Empregos indiretos: Apoiam a indústria fotovoltaica fornecendo 

componentes ou serviços mais genéricos. Por exemplo, fornecedores de 

matérias-primas (vidro, gases, pasta de prata, barras de aço etc), 

eletricidade, equipamentos de produção, dispositivos elétricos (por 

exemplo, fios, fusíveis) e órgãos públicos. 

A indústria fotovoltaica global está criando postos de trabalho em toda a cadeia de 

valor. A fabricação de módulos fotovoltaicos cria de 3 a 7 empregos diretos nas zonas de 

produção e cerca de 12 a 20 empregos diretos, por MWp produzido, dependendo da tecnologia 

(Figura 3.11). 
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Todos os outros empregos estão localizados em torno do cliente e estão 

relacionados com a instalação do sistema fotovoltaico: eletricistas, carpinteiros, pedreiros e 

todos as funções de suporte (engenharia, administração, empregos públicos etc). 

Metade dos empregos diretos e indiretos estão ligados às fases de produção da 

cadeia fotovoltaica e a outra metade para os trabalhos de instalação. A distribuição de 

empregos na cadeia de valor da indústria fotovoltaica mundial está apresentada na Figura 

3.12. 

 

 

Figura 3.11 – Empregos na indústria fotovoltaica global por MWp instalado. 

FONTE: [EPIA, 2012b]. 
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Figura 3.12 – Distribuição de empregos na cadeia de valor da indústria fotovoltaica mundial. 

FONTE: [EPIA, 2012b].  

 

3.2    Panorama da Geração Solar Fotovoltaica no Brasil 

Em termos de sistemas fotovoltaicos a energia solar no Brasil tem sido utilizada 

visando principalmente o atendimento de comunidades rurais e/ou isoladas das regiões Norte 

e Nordeste. 

De cunho essencialmente social, esses projetos dividem-se em três categorias: 

 Bombeamento de água; 

 Iluminação pública e 

 Sistemas energéticos coletivos. 

Também são utilizados sistemas híbridos que integram painéis fotovoltaicos e 

grupos geradores a diesel. 

De acordo com o ONS, o ano de 2012 terminou com o nível dos reservatórios das 

hidroelétricas do Nordeste abaixo do limite de segurança para o abastecimento do mercado. 

Esse nível chegou a 32,2 % em dezembro, bem próximo do limite mínimo estabelecido, que é 

34 % [TRIBUNA, 2013]. 

Esse fato é preocupante, pois o Brasil tem uma matriz elétrica dependente 

fortemente de recursos hídricos e a diminuição desse recurso pode levar o país a conviver 

novamente com racionamentos de energia elétrica, como o ocorrido no período de 2001 a 

2002. 



51 

 

 

 

O Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 (PDE 2021) publicado pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME), destaca a potencialidade que o Brasil tem para 

aproveitar a tecnologia fotovoltaica [MME, 2012]. 

O Brasil é o maior exportador de quartzo em pedra, que é a matéria-prima para a 

produção de silício. Por ano, o país exporta 230 mil toneladas do quartzo em estado bruto para 

Japão, Coréia, China, Alemanha e Estados Unidos. 

Por não existir no país uma cadeia produtiva para a energia solar fotovoltaica, 

exporta-se a matéria-prima (quartzo) para ser enriquecido em outros países e importa-se o 

painel fotovoltaico, com um custo muito superior. Cada quilograma de quartzo volta ao Brasil 

valorizado mil vezes. 

 

3.2.1    Matriz Energética Brasileira 

O Brasil atingiu em 2012 uma capacidade instalada de 121.104,34 MW [ANEEL, 

2013].  De 2001 a 2012 a capacidade instalada da matriz elétrica brasileira cresceu 61,9%. 

Se o PIB do Brasil tivesse crescido 3,5% em 2012, de acordo com as estimativas 

do Governo Federal previstas no começo daquele ano, teriam ocorrido sérios problemas no 

abastecimento de energia elétrica no país, haja vista a queda acentuada nos níveis dos 

reservatórios das hidroelétricas. 

A participação das várias fontes energéticas na capacidade instalada de geração 

elétrica no Brasil no ano de 2012 é apresentada na Tabela 3.5: 

 

Tabela 3.5 – Capacidade instalada de geração elétrica no Brasil em 2012. 

FONTE 

SERVIÇO PÚBLICO E/OU 

PRODUÇÃO 

INDEPENDENTE DE 

ENERGIA (MW) 

AUTOPRODUÇÃO 

DE 

ENERGIA (MW) 

TOTAL 

(MW) 

HIDROELÉTRICA 74.439 4.855 84.294 

TERMOELÉTRICA 20.236 12.542 32.778 

EÓLICA 1.892 2 1.894 

NUCLEAR 2.007 ----- 2.007 

FONTE: [EPE, 2013a]. 
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Em 2012, a oferta interna de energia (total de energia demandada no país) atingiu 

283,6 Mtep. O gás natural, o petróleo e seus derivados responderam por 97% do incremento 

registrado em relação à 2011. 

Houve redução da proporção de renováveis na matriz energética, alcançando 

42,4%. 

Tendo em vista as condições hidrológicas ocorridas em 2012, especialmente no 

segundo semestre do ano, a oferta de energia hidráulica reduziu-se em 1,9%. 

A potência eólica atingiu 1.894 MW, praticamente dobrando sua participação na 

matriz elétrica nacional. 

O aumento do consumo final de eletricidade, de 3,8%, foi atendido com o 

aumento da geração térmica convencional, especialmente das usinas movidas a gás natural, 

cuja participação na matriz cresceu de 4,4% para 7,9%. 

Em 2012, a participação das energias renováveis na Matriz Energética Brasileira 

manteve-se entre as mais elevadas do mundo, com pequena redução devido à menor oferta de 

energia hidráulica e de etanol. A Figura 3.13 mostra a participação das energias renováveis e 

não-renováveis na Matriz Energética Brasileira em comparação com o mundo e com os países 

da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

A Tabela 3.6 mostra a repartição da oferta interna de energia no Brasil em 2012. 

 

 

Figura 3.13 – Participação das energias renováveis e não-renováveis na matriz energética. 

FONTE: [EPE, 2013b]. 
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Tabela 3.6 – Repartição da oferta interna de energia no Brasil em 2012 (Mtep). 

RENOVÁVEIS (42,4%) 

120,2 

NÃO RENOVÁVEIS (57,6%) 

163,4 

BIOMASSA DA CANA 43,6 15,4% 
PETRÓLEO E 

DERIVADOS 
111,2 39,2% 

HIDRÁULICA E 

ELETRICIDADE 
39,2 13,8% GÁS NATURAL 32,6 11,5% 

LENHA E CARVÃO 

VEGETAL 
25,7 9,1% CARVÃO MINERAL 15,3 5,4% 

LIXÍVIA E OUTRAS 

RENOVÁVEIS 
11,8 4,1% URÂNIO 4,3 1,5% 

 FONTE: [EPE, 2013b]. 

 

O consumo final de energia por fonte em 2012 no Brasil é mostrado na Figura 

3.14. 

 

 

Figura 3.14 – Consumo final de energia por fonte no Brasil em 2012. FONTE: [EPE, 2013b].  

 

A participação das energias renováveis na Matriz Elétrica Brasileira em 2012 

reduziu-se para 84,5% devido às condições hidrológicas desfavoráveis e ao aumento da 

geração térmica (Figura 3.15). 
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Figura 3.15 – Participação das energias renováveis e não-renováveis na matriz elétrica 

brasileira. FONTE: [EPE, 2013b].  

 

3.2.2    Capacidade instalada de geração solar fotovoltaica no Brasil 

O Brasil tem 11 usinas solares e uma capacidade instalada de geração solar 

fotovoltaica igual a 7.578 kW [ANEEL, 2013]. 

As duas maiores usinas solares fotovoltaicas em operação no país são a MPX 

TAUÁ e a CPFL TANQUINHO. 

A Usina Solar Fotovoltaica de Tauá entrou em operação em 2011 e está localizada 

no Estado do Ceará. Com capacidade instalada de 1 MWp, foi a primeira usina solar 

fotovoltaica comercial da América Latina a ser implantada. Está conectada ao Sistema 

Interligado Nacional (SIN) e produz, em média, 150 MWh/mês de energia. 

A Usina Tanquinho está localizada no município de Campinas, no Estado de São 

Paulo. Inaugurada em 2012, tem uma capacidade instalada de 1,1 MWp e vai gerar 

aproximadamente 1.600 MWh/ano. 
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3.2.3    Principais desafios da geração solar fotovoltaica no Brasil 

O preço da energia gerada em larga escala por usinas fotovoltaicas atinge, 

atualmente, R$ 405,00/MWh, valor ainda alto quando comparado com o preço de outras 

fontes de energia, que nos últimos leilões do Governo Federal alcançou R$ 150,00/MWh. 

Nos primeiros leilões em que participou, a energia eólica começou com um preço 

de R$ 280,00/MWh e no mais recente leilão atingiu R$ 86,00/MWh [NOVO JORNAL, 

2012]. 

O leilão de energia nova A-5 2012 realizado pelo Governo Federal em 14/12/12 

trouxe preocupação para o setor de energias renováveis. Dos mais de 500 projetos habilitados 

somente 12 foram contratados. O Rio Grande do Norte que participava com 94 projetos de 

energia eólica totalizando 2.318 MW, não conseguiu contratar nenhum [EPE, 2012]. 

Nesse leilão, o preço de venda da energia eólica variou de R$ 87,77/MWh a      

R$ 89,20/MWh. O preço médio para essa fonte foi de R$ 87,94/MWh, o mais baixo atingido 

pela energia eólica na história dos leilões de energia organizados pelo Governo Federal. No 

leilão de energia de reserva realizado em 2009, o preço da energia eólica foi de                     

R$ 99,54/MWh. 

Com a crescente participação da energia solar na matriz energética brasileira serão 

necessárias soluções estruturais na rede elétrica básica para escoamento da energia produzida. 

Devido à intermitência na produção da energia gerada, deverá ser aprimorada a previsão de 

geração solar com vistas ao despacho de carga. Também deverão ser aprimoradas as soluções 

para a proteção do sistema elétrico. 

Quando os níveis dos reservatórios das hidroelétricas estão baixos, o Governo 

Federal recorre às termoelétricas para assegurar o fornecimento de energia elétrica para o 

país. Para acionar essas termoelétricas emergencialmente, os custos atingem R$ 500,00/MWh, 

valor superior aos R$ 300,00/MWh da geração solar fotovoltaica. Essa é uma boa razão para a 

entrada da energia solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira. 

A energia solar fotovoltaica é uma grande geradora de empregos no mundo. 

Porém, a falta no Brasil de profissionais qualificados para trabalharem no setor fotovoltaico 

enseja a criação e ampliação de cursos específicos para sistema fotovoltaicos.. 

A renovação antecipada, em 2013, das concessões de geração e transmissão de 

energia que iriam vencer entre 2015 e 2017, a redução dos encargos do setor elétrico e a 
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modicidade tarifária fizeram com que a geração distribuída não atingisse os resultados 

esperados. 

COLAFERRO (2013) afirma que a solução para promover o setor fotovoltaico no 

Brasil seria um plano nacional de incentivo à fonte, que: 

 desburocratizasse a cadeia produtiva e a instalação; 

 incentivasse a indústria nacional; 

 auxiliasse no financiamento ao consumidor final; 

 estabelecesse metas em GW a serem instaladas; 

 criasse projetos em locais de maior demanda e maior gargalo energético; 

 diminuísse a carga fiscal altíssima sobre equipamentos e 

 promovesse treinamento de mão-de-obra de instalação. 

 

3.3    Panorama da geração solar fotovoltaica no Rio Grande do 

Norte 

O Rio Grande do Norte tem um dos maiores índices de incidência solar do 

território brasileiro, tornando-o apto a receber investimentos para implementação de usinas 

solares fotovoltaicas. 

 

3.3.1    Matriz Energética do Rio Grande do Norte 

O Balanço Energético do Rio Grande do Norte (BERN) teve sua última edição em 

2006 (Ano Base 2005). Esse balanço apresenta os principais dados e informações sobre a 

produção e a oferta de energia primária, suas transformações para as múltiplas formas de 

energia secundária e identifica o consumo final, tanto de energia primária quanto de 

secundária pelos setores da sociedade. 

Em 2005, o Estado do Rio Grande do Norte produziu, nas várias formas de 

energia, cerca de 5.703.354 tOE, o equivalente a três vezes e meio o seu consumo final de 

energia, o qual totalizou 1.658.454 tOE [SEDEC, 2006]. 

As formas de energia produzidas foram: petróleo (67,4%), gás natural (20,3%), 

lenha (8,7%), cana-de-açúcar (3,6%) e energia eólica (0,0..%). Em relação à quantidade de 



57 

 

 

 

energia produzida, 897.838 tOE (15,7%) foram consumidas diretamente como energia 

primária. 

A exportação de energia (petróleo, gás natural e GLP) representou 78,3% da 

energia produzida e 68,4% da oferta total (6.522.842 tOE). 

A eletricidade importada pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte 

(COSERN), representando 4,1% da oferta total de energia, teve um crescimento de 4,5% em 

relação a 2005. 

O maior consumidor de energia no RN no ano de 2005, identificado pelo BERN, 

foi o setor de transportes, com 587.279 tOE. O setor residencial ocupou a segunda posição 

correspondendo a 431.939 tOE. A terceira posição no consumo estadual de energia em 2005 

foi ocupada pelo setor energético. O setor industrial ocupou a quarta posição no consumo de 

energia com 330.668 tOE. Nesse setor, a eletricidade respondeu com 11,2%. A quinta posição 

ficou com o setor comercial/público, o qual consumiu 150.969 tOE. 

Dados atualizados extraídos do BEN 2013 [EPE, 2013a], mostram que em 2012 o 

RN gerou 2.920 GWh e consumiu no setor residencial 1.636 GWh de energia elétrica. 

O BEN 2013 também apresenta que a capacidade instalada de geração elétrica do 

RN em 2012 atingiu 889 MW, sendo 514 MW de termoelétricas e 375 MW de usinas eólicas. 

 

3.3.2    Principais desafios da energia solar fotovoltaica no RN 

O consumidor nordestino pagou em 2011 a tarifa mais alta do Brasil. De acordo 

com o Anuário Estatístico de Energia Elétrica da EPE, esse valor atingiu, em média,            

R$ 291,73/MWh. A tarifa média brasileira no mesmo período foi de R$ 276,83/MWh. 

O RN tem os melhores potenciais de geração solar e eólica do Brasil. O potencial 

eólico está sendo bem aproveitado, com uma indústria já consolidada de implantação de 

usinas eólicas. 

O setor eólico no RN, apesar de todo o potencial eólico disponível e o interesse de 

grupos empresarias em instalarem usinas no estado (refletido pelas tarifas praticadas no leilão 

de energia nova A-5 2012 realizado pelo Governo Federal em 2012), passou recentemente por 

uma crise de infraestrutura. 
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As usinas eólicas que tiveram sua construção concluída não puderam injetar sua 

energia gerada na rede elétrica, tendo em vista que as linhas de transmissão (LT) de 

interligação não estavam concluídas. 

As usinas que foram contratadas nos leilões de energia do Governo Federal e que 

estão em condições de gerar recebem pela venda da energia, mesmo sem injetar a energia na 

rede elétrica devido à falta das LT. 

Aquelas usinas que não foram contratadas nos leilões de energia do Governo 

Federal, com a inexistência das LT, ficam sem vender a energia e assim não podem gerar. Isso 

reflete em  enormes prejuízos financeiros para o investidor. 

Esse tipo de problema tem que ser evitado. O modelo de geração distribuída tem 

como um dos pilares a construção de uma malha elétrica que permita o escoamento da energia 

elétrica produzida por várias fontes energéticas, aproveitando o potencial de cada região. 

Com o seu alto potencial solar, o RN será um dos locais escolhidos pelos 

investidores para a instalação de usinas solares. Para tanto, dois principais aspectos terão que 

ser atendidos. O primeiro está ligado às políticas para o setor de energia solar fotovoltaica que 

o governo brasileiro deverá implantar e o segundo, será dotar o RN de uma rede elétrica que 

atenda o escoamento da energia gerada por essas usinas. 

 

3.4    Conclusões do capítulo 

Este capítulo apresentou a energia solar fotovoltaica em vários aspectos, 

contextualizando-a com parâmetros mundiais, nacionais e do RN.  

Os combustíveis fósseis são a quase totalidade da matriz energética mundial e 

ainda terão uma participação significativa nas próximas décadas. 

No entanto, as fontes renováveis estão ganhando seu espaço, principalmente pelos 

efeitos danosos que a queima dos combustíveis fósseis acarreta. 

A matriz elétrica brasileira é exemplo da utilização de fontes renováveis, 

prevalecendo a hidroeletricidade. A energia eólica já desponta como fonte importante, 

principalmente na Região Nordeste, a qual também tem alto potencial para gerar energia 

elétrica a partir do sol. 
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Ações bem sucedidas em outros países devem servir de exemplo para que sejam 

criadas as condições para a indústria solar fotovoltaica se desenvolver no Brasil. 
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Capítulo 4 

Medições Solarimétricas no Brasil 

 

Os dados coletados em estações solarimétricas permitem determinar o potencial 

de energia solar disponível no local. 

Este capítulo fará um histórico dos esforços realizados por instituições e 

pesquisadores no sentido de determinar a quantidade de energia disponível em várias regiões 

do Brasil. 

Serão comparados os valores de radiação solar obtidos em referências 

bibliográficas aplicadas ao RN. 

Medições solarimétricas realizadas na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) em Natal, serão alvo de análise. 

 

4.1    Dados solarimétricos 

Várias iniciativas para mapeamento do potencial solar no Brasil foram feitas por 

diferentes instituições. Os mais recentes levantamentos para avaliação da radiação solar estão 

disponíveis nos seguintes atlas: 

 Atlas de Irradiação Solar do Brasil; 

 Atlas Solarimétrico do Brasil e 

 Atlas Brasileiro de Energia Solar. 

 

4.2    Atlas de Irradiação Solar do Brasil 

Publicado em 1998, foi elaborado pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) e pelo Laboratório de Energia Solar (LABSOLAR) da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), em parceria com outras instituições de pesquisa. 

O Atlas é uma consolidação de dados de irradiação global obtidos através de 

satélite geoestacionário. Os dados computados foram validados com base nos dados coletados 
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nas estações solarimétricas do INMET (1985/86), do LABSOLAR e ABRACOS – INPE 

(1995/98) [INMET, 1998]. 

A irradiação média anual para o RN atinge três faixas de valores (ANEXO II): 

 5.500 Wh/m
2
 – 5.700 Wh/m

2
; 

 5.700 Wh/m
2
 – 5.900 Wh/m

2
 (maior parte do estado) e 

 5.900 Wh/m
2
 – 6.100 Wh/m

2
. 

Os maiores valores de irradiação média anual obtidos no Brasil correspondem a 

terceira faixa acima apresentada. 

Nesse Atlas, a região Nordeste apresenta os valores mais altos de irradiação 

global anual dentre todas as regiões brasileiras, 5.688 Wh/m
2
, conforme a Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Distribuição da média de irradiação global por regiões do Brasil. FONTE: 

[INMET, 1998]. 

 

As Figuras 4.2 e 4.3 mostram, respectivamente, a irradiação média mensal e a 

variabilidade da irradiação média diária para todo o território brasileiro e para a região 

Nordeste. Constata-se a baixa variabilidade da irradiação diária na região Nordeste, o que é 

um dado importante para o aproveitamento energético. 
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Figura 4.2 – Irradiação média mensal e variabilidade da irradiação média diária para todo o 

território brasileiro. FONTE: [INMET, 1998]. 

 

 

Figura 4.3 – Irradiação média mensal e variabilidade da irradiação média diária para a Região 

Nordeste. FONTE: [INMET, 1998]. 

 

Os autores do Atlas de Irradiação Solar do Brasil ressaltam que os dados 

apresentados podem servir de referência para consulta das médias diárias e mensais para 

qualquer ponto do território brasileiro, mas baseando-se em VERNICH & ZUANNI (1996), 

afirmam que “tais dados não tem ainda suas estatísticas estabilizadas, uma vez que são 

necessários no mínimo quatorze anos para que ocorra a estabilização das estatísticas 

climáticas”. 

Também é chamada a atenção para o fato de que o número de estações de 

superfície utilizadas para comparação foi extremamente limitante. 
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4.3    Atlas Solarimétrico do Brasil 

Publicado em 2000, foi elaborado pela Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) em parceria o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) da ELETROBRÁS, 

através do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito 

(CRESESB), e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF). Várias instituições 

(secretarias de agricultura, universidades, instituições de pesquisa) colaboraram com as 

informações contidas no atlas. 

A elaboração desse atlas consistiu na análise de várias publicações solarimétricas 

e no tratamento de dados solarimétricos obtidos em várias estações de medições. 

O Atlas apresenta mapas de isolinhas de radiação solar e de isolinhas de horas de 

insolação (horas de brilho do Sol) [TIBA et al, 2000]. 

As cartas de radiação solar mensal mostram claramente para cada mês, regiões 

bem diferenciadas, razoavelmente correlacionadas com as condições pluviométricas e horas 

de insolação correspondentes. 

Segundo os autores do Atlas, as cartas de isolinhas de insolação diária, médias 

mensais e anual têm um caráter totalmente diferente das cartas de radiação solar: são apenas 

uma imagem gráfica dos dados que constam do Banco de Dados Solarimétricos. Porém, a sua 

eventual conversão para radiação solar poderia tornar essas isolinhas em valiosa informação 

complementar dos mapas e banco de dados da radiação solar. 

As seguintes conclusões são apresentadas pelos Atlas: 

 As áreas localizadas no Nordeste (NE) do Brasil, têm valores da radiação 

solar diária, média anual comparáveis às melhores regiões do mundo. 

Além disso, as variações sazonais para o NE são menores, o que poderá 

resultar em importantes vantagens técnicas e econômicas dos sistemas 

solares instalados nesta região; 

 as cartas de radiação solar global diária, média mensal apresentadas no 

Atlas, mostram que a radiação solar no Brasil varia entre 8 MJ/m
2
.dia a        

22 MJ/m
2
.dia e revelam um período de mínimo no trimestre maio-junho-

julho, onde as estações solarimétricas registram intensidade de radiação na 

faixa de 8 MJ/m
2
.dia a 18 MJ/m

2
.dia. Verifica-se também, nesse trimestre, 

que o centro de máxima (18 MJ/m
2
.dia) ocorre sobre uma vasta região 
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compreendida entre leste do Estado do Pará, oeste dos estados do Ceará e 

da Bahia e a fronteira sul do Estado da Bahia. A tendência de mínima            

(8 MJ/m
2
.dia) ocorre ao sul do Estado do Rio Grande do Sul; 

 no trimestre outubro-novembro-dezembro, as estações solarimétricas 

registram intensidades de radiação acima de 16 MJ/m
2
.dia, atingindo um 

valor máximo de 24 MJ/m
2
.dia. Neste período ocorre um centro de 

máxima de 24 MJ/m
2
.dia em uma região pequena do centro-oeste do 

Estado do Rio Grande do Sul e valores de 22 MJ/m
2
.dia em uma região 

relativamente vasta do Nordeste do Brasil. Neste período a tendência de 

mínima de 16 MJ/m
2
.dia ocorre na vastíssima região Amazônica; 

 também pode ser deduzido das cartas de isolinhas de radiação solar, que o 

menor índice de nebulosidade (maior índice de radiação solar) se 

concentra na parte central da região Nordeste do Brasil, onde as 

influências da costa marítima, da Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT) e dos Sistemas Frontais do Sul são menores. Convém ressaltar que 

as cartas de distribuição espacial de radiação solar diária, média mensal 

representam apenas uma primeira aproximação do campo de energia solar 

disponível à superfície. Para situações locais deve-se recorrer às médias 

numéricas das respectivas estações solarimétricas. 

O Anexo III apresenta mapa com a radiação solar global diária, média anual. 

 

4.4    Atlas Brasileiro de Energia Solar 

Publicado em 2006 no âmbito do projeto SWERA (Solar and Wind Energy 

Resources Assessment), foi coordenado pelo INPE em associação com o CEPEL e o 

LABSOLAR/UFSC e teve patrocínio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) e do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF). 

Iniciado em 2001, o Projeto SWERA, teve como foco principal promover o 

levantamento de uma base de dados confiável e de alta qualidade visando auxiliar no 

planejamento e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo a projetos nacionais de 

energia solar e eólica; e atrair o capital de investimentos da iniciativa privada para a área de 

energias renováveis. Os produtos do Projeto SWERA incluem uma série de informações, 
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desde mapas e dados digitais das diversas componentes da radiação solar até dados detalhados 

de infraestrutura e parâmetros sócioeconômicos dos países participantes deste projeto-piloto. 

A base de dados levantada é compatível com sistemas de informação geográfica (SIG) e, 

portanto, pode ser facilmente empregada em estudos de viabilidade econômica no 

desenvolvimento de projetos [PEREIRA et al, 2006]. 

O Atlas Brasileiro de Energia Solar apresenta o levantamento da disponibilidade 

de energia solar no território brasileiro utilizando um modelo de transferência radiativa 

alimentado por dados climatológicos e de 10 anos de informações extraídas de imagens de 

satélite geoestacionário e validado por dados coletados em estações da rede SONDA e dados 

medidos em plataformas de coleta de dados (PCD). 

A metodologia adotada empregou dados de total diário coletados nas estações de 

Florianópolis (SC), Balbina (AM) e Caicó (RN). Estas estações foram escolhidas em razão da 

qualidade dos dados fornecidos e climatologia do local onde estão situadas. Os dados de 

superfície foram coletados no período de novembro de 2002 a março de 2003. Nesse período 

os dados do Projeto SONDA ainda não estavam disponíveis. 

No segundo semestre de 2002 foi instalada uma PCD em Caicó, município 

localizado no Rio Grande do Norte, especificamente para atender ao Projeto SWERA. A 

localização de Caicó foi definida em função da preponderância de dias com baixa 

nebulosidade durante o ano, ideal para a comparação do comportamento dos modelos em 

relação à parametrização dos processos radiativos típicos de condições de céu claro. 

A estação de Balbina está localizada em uma região fortemente influenciada pela 

ZCIT, sendo que a precipitação pluviométrica é elevada e a quantidade de dias de céu claro é 

pequena ao longo do ano. 

A climatologia de Florianópolis apresenta dias de céu claro e encoberto bem 

distribuídos ao longo do ano. 

O mapa do ANEXO IV mostra a média anual do total diário de irradiação solar 

global incidente no território brasileiro. Apesar das diferentes características climáticas 

observadas no Brasil, pode-se observar que a média anual de irradiação global apresenta boa 

uniformidade, com médias anuais relativamente altas em todo país. 

O valor máximo de irradiação global, 6,5 kWh/m
2
, ocorre no norte do Estado da 

Bahia, próximo à fronteira com o Estado do Piauí e a menor irradiação solar global,           
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4,25 kWh/m
2
, ocorre no litoral norte do Estado de Santa Catarina. 

Os autores do Atlas ressaltam que os valores de irradiação solar global incidente 

em qualquer região do território brasileiro (4.200 kWh/m
2 

- 6.700 kWh/m
2
) são superiores aos 

da maioria dos países da União Européia, como Alemanha (900 kWh/m
2 

- 1.250 kWh/m
2
), 

França (900 kWh/m
2 

- 1.650kWh/m
2
) e Espanha (1.200 kWh/m

2 
- 1.850 kWh/m

2
), onde 

projetos para aproveitamento de recursos solares, alguns contando com fortes incentivos 

governamentais, são amplamente disseminados. 

Outra constatação apresentada no Atlas através de mapas, é que os maiores níveis 

de irradiação no plano inclinado ocorrem na faixa que vai do Nordeste ao Sudeste durante a 

Primavera e os menores valores em todas as regiões do Brasil ocorrem durante os meses de 

inverno. 

A irradiação solar diária incidente sobre um plano com inclinação igual à latitude 

do pixel em consideração é a que possibilita a máxima captação da energia solar incidente. A 

irradiação solar sobre o plano inclinado apresenta forte influência do albedo de superfície. 

Outros mapas incluídos no Atlas são das médias anuais e sazonais para a 

componente difusa do total diário da irradiação solar. Na média anual, pode-se observar que a 

Região Norte é a que apresenta maiores níveis de radiação difusa, principalmente sobre a foz 

do rio Amazonas. Sazonalmente, os maiores níveis de radiação difusa ocorrem durante o 

verão sobre toda a região Amazônica e os menores índices ocorrem durante o inverno sobre as 

Regiões Sudeste e Sul. 

Outro importante estudo apresentado no Atlas é o de variabilidade média da 

radiação solar, o qual avalia como o fluxo de radiação solar incidente na superfície varia em 

torno dos valores médios anuais e sazonais. 

A Figura 4.4 mostra o mapa de variabilidade média anual da radiação solar no 

Brasil, no qual nota-se que toda a região amazônica e a parte setentrional das Regiões 

Nordeste e Centro-Oeste, incluindo o norte do Estado de São Paulo e o oeste do Estado Minas 

Gerais, apresentam menor variabilidade ao longo do ano, menor do que 25%. 

Essas regiões apresentam diferentes características climáticas que reduzem a 

variabilidade da irradiação solar incidente na superfície ao longo do ano como, por exemplo, a 

baixa nebulosidade durante todo o ano na região semi-árida do Nordeste e a elevada 

nebulosidade durante o Verão na região amazônica. Grande parte da região Sul e o leste da 
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Região Sudeste apresentou uma variabilidade anual entre 30 e 35% causada principalmente 

pela penetração das massas de ar polares durante a estação seca do ano (maio a outubro). Os 

maiores valores de variabilidade foram observados na região costeira desde o Estado de Santa 

Catarina até o Estado de São Paulo. 

 

 

Figura 4.4 – Variabilidade média anual da radiação solar no Brasil. 

FONTE: [PEREIRA et al, 2006]. 

 

Nesse mapa, uma variabilidade anual igual a 0,25 significa que o total diário de 

irradiação solar global apresentou uma dispersão média de 25% em torno do valor médio 
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apresentado no mapa do ANEXO IV. 

A Figura 4.5 apresenta o potencial anual médio de energia solar para o período de 

10 anos em que o Atlas Brasileiro de Energia Solar se baseia. A Região Nordeste apresenta a 

maior disponibilidade energética, seguida pelas Regiões Centro-Oeste e Sudeste. As 

características climáticas da Região Norte reduzem seu potencial solar médio a valores 

próximos da Região Sul. 

 

 

Figura 4.5 – Potencial anual médio de energia solar em cada região brasileira. FONTE: 

[PEREIRA et al, 2006]. 

 

4.5    Rede SONDA 

A Rede SONDA (Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais) é um 
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projeto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) destinado à levantar e melhorar a 

base de dados dos recursos de energia solar e eólica no Brasil [INPE, 2013]. 

A rede de estações de medição SONDA conta com estações distribuídas por todo 

o território brasileiro, sendo 13 estações próprias e 5 estações parceiras. As estações são 

classificadas como solarimétricas, anemométricas ou solarimétricas e anemométricas. Cada 

classe de estação mede um conjunto de variáveis que pode diferir conforme a configuração de 

cada estação. 

No RN estão instaladas duas estações de medição SONDA do tipo solarimétricas, 

uma em Natal (Figura 4.6) e outra em Caicó (Figura 4.7). A Tabela 4.1 apresenta informações 

sobre essas duas estações. 

 

 

Figura 4.6 – Local de instalação da estação SONDA em Natal (RN). FONTE: [INPE, 2013]. 
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Figura 4.7 – Local de instalação da estação SONDA em Caicó (RN). FONTE: [INPE, 2013]. 

 

 

TABELA 4.1 – Estações da Rede SONDA no RN. 

ESTAÇÃO LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE (m) 

NATAL 05° 50' 12" S 35° 12' 23" O 58 

CAICÓ 06° 28' 01" S 37° 05' 05" O 176 

                 FONTE: [INPE, 2013]. 

 

As variáveis medidas em cada uma dessas estações são apresentadas na Tabela 

4.2. A periodicidade das medidas realizadas é de 1 minuto, registrando-se a média nesse 

intervalo. 

 

TABELA 4.2 – Variáveis medidas nas estações solarimétricas de Natal e Caicó. 

VARIÁVEIS MEDIDAS 

NATAL CAICÓ 

Radiação global horizontal 

Radiação difusa 

PAR 

Iluminância 

Temperatura (superfície) 

Umidade 

Pressão atmosférica 

Velocidade do vento (10 m) 

Direção do vento (10 m) 

Radiação global horizontal 

Radiação direta 

Temperatura (superfície) 

Umidade relativa 

                         FONTE: [INPE, 2013]. 
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4.6    Estação climatológica da UFRN 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com a 

Universidade de Coimbra (Portugal), instalou em 2010 no Campus Universitário em Natal 

(RN) uma estação meteorológica da marca Davis Instruments. 

A estação está instalada no Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar 

(LMHES) na latitude 5° 50’ 31” Sul e longitude 35° 11’ 48” Oeste, situado a uma altitude de 

60 m em relação ao nível do mar. 

Os dados obtidos nos sensores (Figuras 4.8 e 4.9) são transmitidos em tempo real 

para um equipamento receptor modelo Wireless Weather Envoy
TM

 (Figura 4.10), o qual 

transmite-os para um computador onde serão processados. A interface entre os equipamentos 

de aquisição de dados e o computador é feita através do software WeatherLink®, que permite 

obter relatórios sobre os dados climatológicos. A Figura 4.11 ilustra o funcionamento da 

estação climatológica. 

 

 

Figura 4.8 – Instalação dos sensores da estação climatológica da UFRN. 

FONTE: [MEDEIROS, 2012]. 
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Figura 4.9 – Sensores da estação climatológica da UFRN. FONTE: [MEDEIROS, 2012]. 

 

 

Figura 4.10 – Equipamento receptor modelo Wireless Weather Envoy
TM

. 

FONTE: [DAVIS, 2013a]. 
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Figura 4.11 – Estação climatológica da UFRN. FONTE: [DAVIS, 2013b] adaptado. 

 

Dentre as diversas propriedades coletadas nessa estação climatológica, destacam-

se: 

 umidade do ar; 

 energia solar; 

 radiação solar; 

 índice de radiação ultravioleta (UV); 

 temperatura externa; 

 precipitação de chuva e 

 velocidade do vento. 

A maioria desses parâmetros é essencial para o dimensionamento de um sistema 

solar fotovoltaico. 

 

4.7    Análise das medições realizadas na UFRN 

A análise realizada a seguir refere-se aos dados coletados na estação climatológica 

da UFRN no período de 26 de fevereiro de 2010 (a partir das 10h 8min), data da instalação 

dos equipamentos, até as 10h 30min do dia 10 de Julho de 2012. 

O ANEXO V apresenta as médias dos dados climatológicos coletados no período 
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de 26 de fevereiro de 2010 até 10 de Julho de 2012 [MEDEIROS, 2012]. 

As Figuras 4.12 a 4.14 apresentam os gráficos referentes à radiação solar média 

registrada pela estação no período de fevereiro de 2010 a julho de 2012. 

Os valores medidos mostram a alta incidência de radiação solar em Natal (RN). 

Através destes gráficos, constata-se também, uma incidência de radiação solar que não 

apresenta variações extremas ao longo dos meses, em cada ano analisado. Esta é uma 

condição excelente do ponto de vista de aproveitamento da energia solar para geração de 

energia elétrica [WANDERLEY & CAMPOS, 2013]. 

Uma análise dos gráficos das Figuras 4.12 a 4.14 mostra que em 2010 os níveis de 

radiação atingiram valores muito elevados quando comparados à 2011 e à 2012. A 

justificativa é que 2010 foi um ano atípico em termos de incidência de radiação solar. 

Entretanto, o valor elevado registrado no mês de fevereiro de 2010 ocorreu em 

função do início da operação dos equipamentos, os quais ainda estavam sendo ajustados e 

aferidos. 

Um dado importante para o aproveitamento da energia solar é a radiação 

disponível a cada hora do dia. As Figuras 4.15 a 4.17 apresentam a quantidade de radiação 

média anual registrada pela estação em intervalos de uma hora, de fevereiro de 2010 a julho 

de 2012.  

Outro parâmetro registrado pela estação é a precipitação de chuva, importante no 

estudo do potencial de geração de energia solar. 

As Figuras 4.18 a 4.20 apresentam os gráficos referentes à precipitação de chuva 

registrada no mesmo período representado nas Figuras 4.12 a 4.17. 

Os gráficos de precipitação de chuva apresentam como característica principal a 

variação extrema entre os valores medidos mês a mês, prevalecendo os valores baixos. 

Percebe-se que, mesmo com a variação acentuada no regime de chuvas, 

praticamente não houve alterações significativas nos valores da radiação solar incidente. Isto é 

muito importante quando deseja-se aproveitar a radiação solar para gerar energia elétrica. 
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Figura 4.12 - Radiação solar média registrada na UFRN em 2010. 

FONTE: [MEDEIROS, 2012]. 

 

 

Figura 4.13 - Radiação solar média registrada na UFRN em 2011. 

FONTE: [MEDEIROS, 2012]. 
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Figura 4.14 - Radiação solar média registrada na UFRN em 2012. 

FONTE: [MEDEIROS, 2012]. 

 

 

Figura 4.15 – Radiação solar média em intervalos de uma hora, registrada na UFRN em 2010. 

FONTE: [MEDEIROS, 2012]. 
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Figura 4.16 – Radiação solar média em intervalos de uma hora, registrada na UFRN em 2011. 

FONTE: [MEDEIROS, 2012]. 

 

 

Figura 4.17 – Radiação solar média em intervalos de uma hora, registrada na UFRN em 2012. 

FONTE: [MEDEIROS, 2012]. 
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Figura 4.18 – Precipitação de chuva registrada na UFRN em 2010. 

FONTE: [MEDEIROS, 2012]. 

 

 
Figura 4.19 – Precipitação de chuva registrada na UFRN em 2011. 

FONTE: [MEDEIROS, 2012]. 
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Figura 4.20 - Precipitação de chuva registrada na UFRN em 2012. 

FONTE: [MEDEIROS, 2012]. 

 

4.8    Simulador solar  

O Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina 

(INSTITUTO IDEAL) desenvolveu em março de 2013 um simulador solar com o objetivo de 

facilitar a tomada de decisão da população brasileira sobre a instalação de um sistema solar 

fotovoltaico. Esse projeto tem a parceria da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento 

Sustentável através das instituições Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH e Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) [IDEAL, 2013]. 

Nesse simulador solar calcula-se a potência necessária para atender a demanda 

energética de uma residência, um edifício comercial ou industrial. Também é disponibilizada 

a quantidade de energia elétrica que não será consumida da rede da concessionária e o espaço 

necessário para a instalação dos módulos solares. 

O Simulador Solar está programado para simular geradores de até 1 MWp de 

potência para consumidores do Grupo B, visto que este é o limite superior estabelecido pela 

resolução normativa 482/2012 da ANEEL para que possam ser conectados à rede de 

distribuição e participar do sistema de compensação de energia. 

No simulador existe a observação que os cálculos realizados são preliminares e 
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não devem ser a única fonte de informação para a tomada de decisão final quanto à instalação 

do sistema solar fotovoltaico, pois não são consideradas as condições da vizinhança do local e 

que o sombreamento dos módulos devido a árvores ou edificações próximas pode levar a uma 

revisão da quantidade de energia elétrica gerada. 

A utilização do simulador é realizada através dos seguintes passos [AMERICA 

DO SOL, 2013]: 

Passo 1: O usuário informa o local (estado e município) de instalação do sistema fotovoltaico. 

Passo 2: O usuário informa dados da sua conta de energia elétrica (companhia distribuidora, 

tipo de conexão, consumo (em kWh) e valor da conta (em reais). 

Passo 3: Essa etapa é opcional. Nela, são informados os consumos (em kWh) mês a mês 

obtidos através da conta de energia elétrica. 

Passo 4: É feita a simulação e são geradas as informações referentes ao sistema solar 

fotovoltaico a ser implantado.  

Para exemplificar a utilização dessa ferramenta, foi feita a simulação para um 

consumidor localizado em Natal (RN) com as seguintes características: 

 companhia distribuidora: COSERN; 

 tipo de conexão: Trifásica; 

 consumo: 500 kWh e 

 valor da conta: R$ 220,00. 

Visando simplificar a simulação, manteve-se o consumo de 500 kWh em todos os 

meses do ano (Passo 3). 

A Figura 4.21 reproduz os resultados dessa simulação como disponibilizado no 

site. 
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Figura 4.21 – Resultado do Simulador Solar. FONTE: [AMERICA DO SOL, 2013]. 

 

No resultado da simulação constam as observações a seguir: 

 o sistema proposto geraria em média 4,19 MWh por ano, quantidade essa 

de eletricidade que não precisará mais ser paga a distribuidora de energia 

e 

 esse é um número aproximado e foi calculado para abastecer 100% da 

demanda elétrica, descontando  o consumo mínimo (custo de 

disponibilidade) que terá que ser pago mensalmente a distribuidora e que 

varia conforme o tipo da sua conexão (monofásica: 30kWh, bifásica:      

50 kWh e trifásica: 100 kWh). 

O ANEXO VI reproduz todas as informações fornecidas na simulação acima, 

detalhando, mês a mês, o consumo elétrico e a irradiação disponível na localidade de 

instalação do sistema solar fotovoltaico. 

Observa-se nesse anexo que a Irradiação Anual Global em Natal (RN) atinge 

1.971 kWh/m
2
 e que o maior valor de Irradiação Global ocorre no mês de fevereiro, 

alcançando 5,91 kWh/m
2
/dia. Esses dados são oriundos do Atlas Solarimétrico do Brasil. 
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4.9    Conclusões do Capítulo 

Ao longo do tempo as medições solarimétricas realizadas no Brasil por várias 

instituições foram sendo aperfeiçoadas e todas atestam o alto potencial que o Brasil tem para 

gerar energia. 

As medições de radiação solar realizadas em Natal, capital do RN, e apresentadas 

neste trabalho, também comprovam o alto potencial para geração de energia elétrica no 

estado. 

Uma característica marcante dos dados obtidos nas medições realizadas em Natal 

é a pouca variação da radiação solar incidente e também a pouca influência das chuvas sobre 

ela. 

Essas são condições ótimas para a implantação de sistema solares fotovoltaicos. 
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Capítulo 5 

Iniciativas, avanços e perspectivas futuras para a energia 

solar fotovoltaica 

 

5.1    Iniciativas, avanços e perspectivas futuras para a energia 

solar fotovoltaica no mundo 

5.1.1    Análises institucionais 

Um relatório elaborado pela IEA e publicado em 26/06/13, afirma que a geração 

de energia por hidroelétricas, vento, sol e outras fontes renováveis crescerá 40% nos próximos 

cinco anos e ultrapassará em 2016 a energia gerada por gás na matriz energética global. Além 

disso, será duas vezes maior do que a nuclear. Boa parte dessa expansão acontecerá em países 

emergentes, como Brasil, Índia e China [IEA, 2013b]. Conforme esse relatório, a energia 

renovável é a que mais cresce no mundo e em 2018 corresponderá a quase 25% da matriz 

mundial. Nesse ano, a energia renovável será a segunda principal do mundo, atrás apenas do 

carvão. 

Conforme a BLOOMBERG NEW ENERGY FINANCE (BNEF) [BNEF, 2013], 

o preço médio da energia fotovoltaica caiu pela metade nos últimos anos. Em 2009 era de 

US$ 320,00/MWh e em 2012 chegou a US$ 150,00/ MWh. 

A EPIA estima que até 2017 o mercado anual global atingirá em instalações       

48.000 MW (perspectiva pessimista) e 84.000 MW (melhor cenário) [EPIA, 2013a]. 

Segundo estudo elaborado pela empresa SHELL [SHELL, 2013], o consumo de 

energia no ano 2050 será baseado principalmente em energias renováveis, em contraste com o 

cenário atual, no qual os combustíveis fósseis prevalecem (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 – Consumo de energia no mundo - Cenários 2011-2050. 

CONSUMO DE ENERGIA NO MUNDO 

ANO 2011 ANO 2050 

Petróleo: 33% 

Carvão: 32% 

Gás natural: 24% 

Renováveis: menos de 11% 

Solar: 20% 

Petróleo: 18% 

Gás natural: 15% 

Hidroeletricidade: 14% 

Geotérmica: 8% 

Outras renováveis: 33% 

               FONTE: [SHELL, 2013]. 

 

5.1.2    Fatos do setor solar fotovoltaico mundial 

Mesmo durante a crise econômica pela qual o mundo está passando, foram 

adicionados mais de 31.100 MW de capacidade fotovoltaica em 2012, mais de 2% acima do 

patamar atingido em 2011 [EPIA, 2011]. 

Em 2011, mais de 70% das novas instalações fotovoltaicas foram implantadas na 

Europa. No ano de 2012, esse número foi de 55%. 

A energia solar é a energia renovável que mais cresceu no mundo entre 1989 e 

2010: 30,89% anualmente contra 25,75% da eólica. 

A classificação para novas instalações em 2012 foi, segundo EPIA (2011) a 

seguinte: 

 Alemanha: 7.600 MW; 

 China: 5.000 MW; 

 Itália: 3.400 MW; 

 Estados Unidos: 3.300 MW e 

 Japão: 2.000 MW. 

O rápido crescimento e o excesso de subsídios à fonte solar atraíram muitas 

empresas para o setor, acarretando uma sobreoferta de equipamentos. Como resultado, altos 

estoques foram acumulados causando a queda nos preços dos painéis fotovoltaicos. 
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No início de julho de 2013, a União Européia impôs à China uma tarifa anti-

dumping temporária de 11,8% sobre a importação de produtos fotovoltaicos. O governo 

chinês pretende adotar uma série de medidas para promover o seu setor fotovoltaico. 

 

5.1.3    Pesquisa, desenvolvimento e inovação 

A empresa SHARP alcançou em junho de 2013 a maior eficiência de conversão 

de células solares do mundo (44,4%), utilizando um sistema concentrador e uma célula solar 

composta de junção tripla. Essas células solares são utilizadas em um sistema concentrador 

baseado em uma lente que foca a luz do sol sobre as células para gerar eletricidade (Figura 

5.1) [SHARP, 2013]. 

 

Figura 5.1 - Célula solar composta de tripla junção e concentrador de radiação solar. 

FONTE: [SHARP, 2013] Adaptado. 

 

Células solares compostas oferecem tipicamente uma conversão de alta eficiência 

quando utilizam camadas de foto-absorção feitas de compostos de vários elementos, tais como 

o índio e gálio. As células solares compostas de tripla junção concentradoras da SHARP 

utilizam uma tecnologia patenteada que permite a conversão eficiente da radiação solar em 

eletricidade por meio de uma pilha de três camadas de foto-absorção, a extremidade da qual é 

feita de InGaAs (Arseneto de Gálio e Índio). 

Por causa da sua elevada eficiência de conversão, as células solares compostas 

tem sido utilizadas principalmente em satélites espaciais. 
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A empresa V3 SOLAR desenvolveu o SPIN CELL, prometendo produzir energia 

300% mais barata do que a gerada por métodos convencionais [PORTAL ENERGIA, 2013]. 

O SPIN CELL funciona com uma combinação de lentes de concentração (Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2 – SPIN CELL. 

FONTE: [PORTAL ENERGIA, 2013]. 

 

O valor do kWh produzido com a célula spin seria, segundo a empresa, de       

US$ 0,08. A empresa garante que em testes preliminares a tecnologia é capaz de produzir 20 

vezes mais eletricidade, durante o mesmo período e com o uso da mesma quantidade de 

células fotovoltaicas de placas e painéis estáticos. 

O Centro Tecnológico AIMEN, localizado na Espanha, coordena um projeto de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) baseado na tecnologia laser, denominado PhoSil 

(Photovoltaic Cell Architectures based on Advanced Laser Processing of Silicon). Com essa 

tecnologia, pretende-se produzir células fotovoltaicas flexíveis de elevada eficiência e baixo 

custo, destinadas a setores como a construção civil. [ENERGÉTICA, 2011] 

 

5.2    Iniciativas, avanços e perspectivas futuras para a energia 

solar fotovoltaica no Brasil 

5.2.1    Institucionais 

O uso da energia solar fotovoltaica no Brasil contou com algumas iniciativas 

voltadas para a eletrificação rural, através de concessionárias e instituições, conforme 

WINROCK, (2002) citado em VARELLA; CAVALIERO & SILVA (2012): 

 PROGRAMA LUZ SOLAR, implantado no estado de Minas Gerais; 

 PROGRAMA LUZ DO SOL, implantado na Região Nordeste e 
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 Programa Nacional de Eletrificação Rural, LUZ NO CAMPO. 

Entretanto, somente com o Programa de Desenvolvimento Energético de Estados 

e Municípios (PRODEEM), a energia solar fotovoltaica foi incorporada à matriz energética 

brasileira. 

Implantado em 1994 pelo Governo Federal, o PRODEEM foi baseado 

principalmente na tecnologia fotovoltaica, compreendendo três tipos de aplicações: sistemas 

fotovoltaicos de geração de energia elétrica, sistemas fotovoltaicos de bombeamento d’água e 

sistemas fotovoltaicos de iluminação pública. 

Nesse programa, instalou-se o equivalente a 5 MWp de sistemas fotovoltaicos em 

aproximadamente 7.000 comunidades em todo Brasil [MME, 2009]. 

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica 

(PROGRAMA LUZ PARA TODOS), instituído em 2003 pelo Governo Federal e substituto 

do PROGRAMA LUZ NO CAMPO, incorporou o PRODEEM. 

O Governo Federal lançou em março de 2013 o INOVA ENERGIA, iniciativa 

conjunta da ANEEL, da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) e do 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES), 

para fomentar projetos de smartgrids, transmissão de energia em ultra-alta tensão, fonte solar 

e heliotérmica e veículos híbridos e eficiência energética veicular. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) lançou três importantes 

normas para a área fotovoltaica, que juntamente com às já existentes, permitirão à indústria 

brasileira tornar-se capaz de fornecer a quase totalidade de uma instalação fotovoltaica 

[ABNT, 2013]: 

 NBR IEC 62116:2012 – Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

 NBR 16149:2013 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da 

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição e 

 NBR 16150:2013 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da 

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de 

ensaio de conformidade. 

O ANEXO VII cita as normas da ABNT para aplicação no setor fotovoltaico. 
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A ANEEL publicou em agosto/2011 a Chamada de Projeto Estratégico de 

Pesquisa & Desenvolvimento Nº 013/2011 intitulada “Arranjos Técnicos e Comerciais para 

Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira” [ANEEL, 2011b]. 

Foram qualificados 18 projetos, distribuídos em 96 empresas, 62 instituições de ensino e 

pesquisa e 584 pesquisadores. Os projetos totalizam uma geração de 24,5 MWp no prazo de 

três anos (ANEXO IX). 

Entre os objetivos dessa chamada estão: facilitar a inserção da geração solar 

fotovoltaica na matriz energética brasileira, estimular a redução de custos da geração solar e 

incentivar o desenvolvimento no país de toda a cadeia produtiva da indústria solar 

fotovoltaica. 

Outras ações da ANEEL que estimulam o uso da energia solar fotovoltaica são: 

 Resolução Nº 481/2012, que altera o desconto de 50% para 80% nas tarifas de uso dos 

sistemas de distribuição e transmissão (TUSD e TUST) para usinas com fonte solar 

para os empreendimentos que entrarem em operação comercial até dezembro de 2017 

[ANEEL, 2012a]; 

 Resolução Nº 482/2012, que estabelece as condições gerais para o acesso de 

microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia 

elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica [ANEEL, 2012b]; 

 Resolução Nº 493/2012, que estabelece os procedimentos e as condições de 

fornecimento por meio de Microssistema Isolado de Geração e Distribuição de 

Energia Elétrica – MIGDI ou Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com 

Fonte Intermitente – SIGFI [ANEEL, 2012c]. 

Com a edição da Resolução Nº 482/2012, as concessionárias de distribuição de 

energia elétrica tiveram que adequar seus sistemas comerciais e técnicos de instalação dos 

sistemas de compensação e conexão à rede elétrica. 

Mas, apesar das concessionárias disponibilizarem a partir de 13/12/12 os 

formulários para a requisição dos consumidores para conexão, não houve demanda por parte 

dos consumidores. [BEZUTTI, 2013]. 

Segundo [BEZUTTI, 2013], a quantidade de pedidos feitos às concessionárias foi 

irrisório, atingindo a média de duas solicitações: 

 CEMIG: 1 pedido; 
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 CPFL Energia: 2 pedidos; 

 LIGHT: 1 pedido; 

 COPEL: 2 pedidos e 

 AES Eletropaulo: nenhum pedido. 

A Resolução Nº 482/2012 define o sistema de compensação como um arranjo no 

qual a energia injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração 

distribuída (através de painéis solares, turbinas eólicas geradores a biomassa, pequenas 

hidroelétricas etc), é cedida à distribuidora local e posteriormente compensada com o 

consumo de energia elétrica ativa desse mesmo consumidor ou de outra unidade consumidora 

de mesma titularidade. 

O PNE 2030 apresenta a energia solar como uma alternativa para atender a 

crescente demanda de energia elétrica no país, bem como para manter a participação de 

renováveis na matriz elétrica. 

Segundo o PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2013 (PDE 

2013), “o custo da geração fotovoltaica distribuída já alcançou paridade com as tarifas na rede 

de distribuição em algumas áreas de concessão”. De acordo com a EPE, esse custo atinge R$ 

602,00/MWh, mais barato do que a energia vendida por dez das mais de 60 distribuidoras de 

energia do país [TRIBUNA, 2012]. 

O PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2013 (PDE 2021) foi o 

primeiro a contemplar a energia solar em um PDE do Governo Federal.  Segundo o PDE 

2021, o custo de geração fotovoltaica distribuída já alcançou a paridade com as tarifas na rede 

de distribuição de algumas concessionárias e a poderá tornar-se competitiva nos próximos dez 

anos. Em relação à Região Nordeste, o PDE 2021 afirma que é a “região com maior potencial 

para receber as usinas, principalmente em seu interior” [MME, 2012]. 

Através da Portaria nº 226 de 05/07/13, o Ministério de Minas e Energia definiu 

os critérios para a realização do Leilão de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos 

Empreendimentos de Geração, denominado Leilão A-3/2013. Nesse leilão serão negociados 

Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) na modalidade 

por quantidade para empreendimentos hidrelétricos, e na modalidade por disponibilidade para 

empreendimentos de geração a partir de fonte eólica, solar, termelétrica a gás natural – 

inclusive em ciclo combinado – e à biomassa. 
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O início de suprimento dos contratos será em 1º de janeiro de 2016 e o prazo de 

suprimento será de trinta anos para o CCEAR por quantidade e de vinte anos para o CCEAR 

por disponibilidade. 

Em 11/07/13 a EPE lançou as “Instruções para Solicitação de Cadastramento e 

Habilitação Técnica com vistas à participação nos Leilões de Energia Elétrica”, com o 

objetivo de estabelecer a forma de apresentação da documentação de empreendimentos 

fotovoltaicos para fins de participação no Leilão de Energia Nova A-3/2013. 

Inicialmente agendado para ocorrer no dia 25 de outubro, o leilão será realizado 

em 18 de novembro de 2013. 

O BNDES iniciou programas de financiamento para projetos de alto custo, como 

as linhas de crédito “Fundo Clima” e “Energias Alternativas”. 

Um decreto assinado em abril de 2013 pelo Governo do Estado de São Paulo, 

estabelece o diferimento e suspensão do imposto para as cadeias produtivas dos setores eólico 

e solar no estado. A isenção tributária é uma importante ação para a implantação de projetos 

solares. 

Lançamento pelo Governo do Estado de São Paulo do “Levantamento do 

Potencial de Energia Solar Paulista”, que estima que São Paulo tem potencial para produzir  

12 TWh/ano. 

A Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo implantou a linha de 

crédito denominada “Economia Verde”. 

Um convênio chamado GREEN SILICON para cooperação técnica, firmado entre 

a FIEP, o Governo do Estado do Paraná e ITAIPU BINACIONAL vai preparar um estudo 

para facultar a rentabilidade de um projeto industrial integrado de painéis fotovoltaicos no 

Brasil. Este convênio abrange a implantação de toda a cadeia produtiva de painéis solares. 

A planta será instalada entre as cidades de Foz do Iguaçu (PR) e Hernandárias 

(Paraguai) e produzirá inicialmente 636 MWp em potência de painéis, consumindo 6 mil 

toneladas de quartzo. 

O enriquecimento de silício em grau solar abrirá caminho para a produção de 

painéis solares no Brasil, reduzindo assim, o custo do MWh solar. Com a implantação dessa 

fábrica, toda a cadeia industrial solar será desenvolvida, desde a produção de vidro e alumínio 

até inversores solares. [GTD, 2013] 
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O Estado do Ceará instituiu em 2009 o Fundo de Incentivo à Energia Solar (FIES) 

objetivando cobrir o custo adicional da geração solar em relação às outras fontes. 

Em 2004 foi criado o Centro Brasileiro para o Desenvolvimento da Energia Solar 

Fotovoltaica (CB-SOLAR), o qual desenvolve um projeto para a produção industrial de 

módulos fotovoltaicos de alta eficiência e baixo custo. 

O Grupo Setorial de Sistemas Fotovoltaicos (GSS-Fotovoltaico) da Associação 

Brasileira da Indústria Elétrica e eletrônica (ABINEE), composto por mais de 150 empresas 

nacionais e estrangeiras, lançou recentemente um estudo com propostas para inserção da 

energia solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira [ABINEE, 2012]. 

O Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina 

(IDEAL) certificou a primeira empresa no Brasil através do Selo Solar do Brasil. A empresa 

PGM SISTEMAS gera através de módulos fotovoltaicos instalados em seu prédio, 50% da 

energia consumida. 

A CPFL ENERGIA implantará um Projeto de P&D no Estado de São Paulo com 

capacidade instalada de 1 MWp e 1,6 GWh/ano de geração. 

A CEMIG lançou em fevereiro de 2013 o Atlas Solarimétrico do Estado de Minas 

Gerais. 

 

5.2.2    Análises institucionais 

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o Brasil tem capacidade de 

produção de silício de grau metalúrgico de aproximadamente 200.000 t/ano. 

A empresa KPMG, através do estudo “Impostos e Incentivos para a Energia 

Renovável”, afirma que o Brasil ocupa o 8º lugar entre os vinte e três países que mais 

incentivam o uso de energias renováveis. 

 

5.2.3    Fatos do setor solar fotovoltaico brasileiro 

A previsão do planejamento elétrico brasileiro é de que a capacidade de geração 

total do sistema seja aproximadamente de 182.400 MW até 2021. Entretanto, de acordo com a 

ANEEL em seu relatório de fiscalização de empreendimentos de geração, a capacidade 

adicional esperada na geração deverá passar por problemas. 
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Dos 42.800 MW previstos para iniciar a geração entre 2013 e 2020, 9.100 MW 

não têm previsão de entrada no SIN, com 6.900 MW classificados com graves restrições. 

Do total de 22.000 MW de empreendimentos hidroelétricos previstos para 

operação no mesmo período, 696 MW não têm previsão de entrada em operação com graves 

restrições [GTD, 2013]. 

Em 2011 entrou em operação no Estado do Ceará a Usina Solar Fotovoltaica de 

Tauá, com capacidade de 1 MW. Composta por 4.680 painéis fotovoltaicos, está localizada 

em uma área de 12 mil m
2
 no município de Tauá, cuja irradiação solar anual é de                

2.105,5 kWh/m
2
, e é a primeira usina solar fotovoltaica comercial da América Latina e a 

única conectada ao SIN. Essa usina produz, em média, 150 MWh de energia por mês. 

Existe na ANEEL mais de 2.000 MW de solicitações de outorga para a construção 

de usinas solares, encaminhados por empreendedores nacionais e estrangeiros.  

O município de São João do Piauí, Estado do Piauí, poderá ser o local de 

instalação, dentro de alguns anos, de um parque fotovoltaico de 200 MW (6 x 30 MW + 1 x 

20 MW) totalizando 1,2 bilhão de reais [GTD, 2013]. 

A produção residencial de energia solar já é viável para 15% dos domicílios 

brasileiros, cujo custo de geração de um equipamento de pequena potência é de                     

R$ 602,00/MWh, mais barato do que a energia vendida por dez das mais de 60 distribuidoras 

de energia do país [BRASIL, 2012]. 

O Brasil ficou em sexto lugar no ranking de países que mais recebem 

investimentos estrangeiros em energias renováveis, segundo a BNEF. Entre 2004 e 2012, 

foram 17,9 bilhões de reais. Porém, o país ainda depende muito de fontes internas, 

especialmente públicas, como o BNDES. [BNEF, 2013] 

O SELO SOLAR BRASIL tem o objetivo de facilitar para o consumidor a 

identificação de quais empresas utilizam energia gerada pelo sol. 

No Estado do Ceará está em fase de desenvolvimento a usina Kwara Russas, com 

capacidade de 10 MW. 

Entre 2011 e 2012 o Brasil aparece com 17 MW instalados. Itajobi terá a 2º Usina 

Solar do país. 
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Uma usina denominada Megawatt Solar, com capacidade de 1 MW, será instalada 

no prédio da ELETROSUL. 

A usina Manaus Solar de 4 MW, ainda em fase de projeto, será a maior usina 

solar da América Latina conectada à rede. 

 

5.2.4    Pesquisa, desenvolvimento e inovação 

A crescente inserção de fontes renováveis de energia (especialmente solar, eólica 

e biomassa) no sistema elétrico brasileiro, requer a adoção de medidas que evitem 

comprometer a segurança e a confiabilidade do Sistema Interligado Nacional. 

As tecnologias de armazenamento de energia (TAE) surgem como uma solução 

para essa questão, já que permitem atenuar tanto o caráter da imprevisibilidade como as 

flutuações dessas fontes de energia, conforme IBRAHIM et al (2008), citado por DESTER 

(2013). Segundo esses autores, as classes mais importantes de TAE são: 

 Sistema hidráulicos; 

 Armazenamento térmico de energia; 

 Armazenamento por ar comprimido; 

 Baterias; 

 Células de combustível; 

 Volantes de inércia; 

 Armazenamento por meio de supercondutividade e 

 Capacitores. 

 

5.3    Iniciativas, avanços e perspectivas futuras para a energia 

solar fotovoltaica no RN 

5.3.1    Institucionais 

O governo do estado está preparando o edital de licitação pública para elaboração 

do Atlas Solarimétrico Estadual [JORNAL DA ENERGIA, 2013]. 
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A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN) firmou 

um acordo entre o Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGás-ER) e o 

instituto alemão Fraunhofer ISE para implantação de um Campo de Teste em Energia Solar. 

A FIERN lançou o projeto MAIS RN, o qual construirá uma agenda econômica 

para o estado. Entre as áreas priorizadas, está o setor energético, com parques eólicos e 

solares. 

5.3.2    Fatos do setor solar fotovoltaico no RN 

Está em fase de desenvolvimento o projeto de uma usina solar fotovoltaica para 

ser implantada no município de Alto do Rodrigues, distante 20 km de Natal. A planta terá 

capacidade instalada de 1,1 MW e deverá gerar 1,65 GWh/ano, devendo ser interligada ao 

SIN [SUNEDSON, 2013]. 

A empresa italiana ASTRA ENERGIA pretende instalar 50 MW no RN, com 

investimentos de R$ 160 milhões, ou seja, R$ 3,2 milhões por megawatt instalado, segundo a 

empresa [Revista GTD, mar/jun 2013]. 

Outra empresa, a REAL SOLAR deseja instalar uma fábrica no município de 

Arêz [Revista GTD, mar/jun 2013]. 

A empresa BRAXENERGY formalizou a intenção de investir em um parque solar 

que poderá atingir 180 MW de capacidade. 

A empresa BIOENERGY anunciou o primeiro leilão de energia solar no ambiente 

do mercado livre, cujo objetivo é comercializar entre 1 e 3 MW dessa fonte. 

O GRUPO ENEL GREEN POWER está construindo uma usina solar no 

município de João Câmara com 56,8 MW, contratado no leilão de energia A-3 de 2011. 

A empresa ELEMENTS EMPREENDIMENTOS EM SUSTENTABILIDADE 

encaminhou ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA) 

pedido de licenciamento ambiental para implantar usinas de geração de energia solar no sítio 

Soledade, município de Apodi. 

Seis empresas que atuam no setor de petróleo e gás no RN e prestam serviços para 

a PETROBRAS, formarão uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), a SPE Torres 

eólicas, com o objetivo de produzir torres para parques eólicos. [MENDES, 2013]. 
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São apontados como fatores para essa ampliação na atuação das empresas do 

ramo petrolífero, o desaquecimento da produção petrolífera (Figura 5.3) e a desaceleração dos 

investimentos da estatal no estado (Figura 5.4). As empresas pretendem continuar atuando no 

setor petrolífero e a ideia da SPE é criar uma alternativa de negócios. 

A produção local de torres poderá baratear os custos de produção do setor eólico 

no estado. 

Assim como essas empresas estão diversificando suas ações, passando a atuarem 

no setor eólico, poderá ocorrer o direcionamento das ações de empresas do setor de petróleo e 

gás no RN para o setor solar fotovoltaico. 

 

 

Figura 5.3 – Produção de petróleo no RN. FONTE: [ANP, 2012] adaptado. 

 

 

Figura 5.4 – Projeção de investimentos da Petrobras no RN e CE. 

FONTE: [MENDES, 2013] adaptado. 
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5.4    Conclusões do Capítulo 

Este capítulo apresentou uma série de fatos e notícias, mundiais, nacionais e 

locais, que atestam o grande interesse da sociedade e dos empresários na energia solar 

fotovoltaica. 

Através do exposto acima, constata-se que governos, instituições públicas e 

privadas e a sociedade estão engajados na busca por ações que permitam inserir a energia 

solar fotovoltaica na matriz energética mundial, nacional e local. 

As análises elaboradas pelos mais variados setores permitem concluir que a 

utilização da energia solar fotovoltaica está crescendo em ritmo acelerado. 

As pesquisas continuam em busca de materiais e sistemas que apresentem maior 

eficiência e menores custos. 
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Capítulo 6 

Conclusões 

 

Este trabalho mostrou que avanços importantes foram e estão sendo dados para a 

implantação e consolidação da energia solar fotovoltaica no Brasil, visando o 

desenvolvimento da sua cadeia produtiva e de serviços nacional. 

Contudo, para expandir o uso da energia solar fotovoltaica na matriz energética do 

Brasil, devem ser adotadas medidas que se enquadrem nas características do sistema elétrico 

do país, baseando-se inclusive, nos modelos de sucesso adotados em outros países, 

principalmente na Alemanha, Japão e Estados Unidos. 

Medições de radiação solar realizadas em Natal, capital do RN, e apresentadas 

neste trabalho comprovam o alto potencial para geração de energia elétrica a partir do sol. 

Vários investidores, sejam fabricantes de painéis solares ou construtores de usinas 

fotovoltaicas, têm demonstrado interesse em se instalar no RN. 

Políticas fiscais e de financiamento, a consolidação de uma cadeia produtiva, a 

realização de leilão específico e a pesquisa e inovação tecnológica farão com que a energia 

solar fotovoltaica desenvolva-se no Brasil e torne-se importante na matriz energética 

brasileira, de forma a atender as necessidades do país. 

O Balanço Energético é um instrumento básico de gestão energética e ferramenta 

essencial para o planejamento energético. O Balanço Energético Rio Grande do Norte (BE-

RN), com sua edição datada de 2006, precisa ser atualizado. 

A crescente demanda por fontes de energia renováveis e o alto potencial brasileiro 

desse tipo de fonte estimularão empresas nacionais e estrangeiras a investirem no Brasil. 

O RN tem altíssimo potencial de radiação solar e precisa ampliar a coleta de 

dados solarimétricos para definir as melhores áreas para implantação das usinas solares 

fotovoltaicas. Além disso, tem que ampliar e reforçar sua rede elétrica, construindo novas 

linhas de transmissão. 
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Muitas fontes de energia renovável não precisam mais de altos incentivos 

econômicos ou subsídios e sim de políticas de longo prazo dos governos e de um bom 

arcabouço regulatório. 

Deve-se “avaliar aspectos como geração de emprego e medidas que preservem o 

meio ambiente, vantagens e desvantagens das fontes energéticas, custos e potencialidades, são 

variáveis que contribuem para a tomada de decisão e incentivam o desenvolvimento 

sustentável do país” [GONZALEZ & OLIVEIRA, 2011]. 

A intermitência da energia solar pode dificultar ainda mais a competitividade 

econômica desse recurso, uma vez que não necessariamente está disponível quando seria de 

grande valor para o sistema. Entretanto, a melhoria da tecnologia de armazenamento através 

de baterias e dispersão das instalações de geração de energia solar áreas geográficas maiores 

poderia ajudar a atenuar alguns dos problemas associados com intermitência durante o 

período de projeção. 

Esperar que a solar seja mais competitiva para adotá-la em maior escala poderá 

adiar a formação de uma cadeia produtiva e com isso manter o Brasil como importador de 

equipamentos que compõem o setor fotovoltaico. O desenvolvimento de uma cadeia 

produtiva não ocorre imediatamente, já que a curva de aprendizagem requer mais tempo. 

 

6.1    Sugestões para futuros trabalhos 

A seguir são apresentadas sugestões para nortear futuros trabalhos em energia 

solar fotovoltaica: 

 Ampliar a quantidade dos dados solarimétricos no RN; 

 Determinar locais no RN com alto potencial para o aproveitamento da energia solar; 

 Analisar o impacto na rede elétrica de distribuição decorrente da minigeração e da 

microgeração a partir da energia solar fotovoltaica; 

 Analisar o impacto no sistema de transmissão decorrente da interligação de usinas 

solares fotovoltaicas; 

 Analisar a qualidade da energia elétrica gerada por usinas solares fotovoltaicas; 
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 Analisar a interação entre a energia solar fotovoltaica e outras formas de energias 

renováveis atuando em sistemas híbridos. 
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Glossário 

 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): Autarquia sob regime especial, que tem a 

finalidade de regular e fiscalizar a produção, a transmissão, a distribuição e a comercialização 

de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal. 

Albedo: Fração da radiação incidente que é refletida por uma superfície. 

Cadeia de Valor: É o levantamento de toda a ação ou processo necessário para gerar ou 

entregar produtos ou serviços a um beneficiário, permitindo uma melhor visualização do valor 

ou benefício agregados nos processos e sendo utilizada amplamente na definição dos 

resultados e impactos de organizações. 

Concentração Solar Fotovoltaica: Sistema de geração de energia elétrica baseado na 

concentração da luz solar (através de um refletor ou por lentes Fresnel) em uma célula 

fotovoltaica. 

Curva de aversão: É a curva que representa a evolução, ao longo do tempo, dos 

requisitos mínimos de armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas de cada subsistema, 

necessários à produção de energia para garantir a segurança da operação do Sistema 

Interligado Nacional – SIN. 

Curva de experiência: É a relação entre o custo unitário de um produto ou serviço e sua 

produção acumulada. As curvas de experiência são utilizadas para analisar as reduções de 

custo de novas tecnologias.  

Energia Solar Concentrada: Processo de geração de energia elétrica que utiliza a energia 

solar para produzir o vapor que movimenta a turbina e o gerador elétrico. 

Geração distribuída: É um novo modelo de geração de energia elétrica, no qual as 

potencialidades regionais são aproveitadas, fazendo com que haja uma descentralização na 

geração. Nesse modelo, não existem grandes blocos de geração interligados por extensas 

linhas de transmissão e de distribuição, pois a energia é gerada de forma dispersa e 

distribuída. 
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Grupo B: Grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão 

inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia e subdividido nos seguintes subgrupos: a) 

subgrupo B1 - residencial; b) subgrupo B2 - rural; c) subgrupo B3 - demais classes; e d) 

subgrupo B4 - Iluminação pública.  

Inversor: Equipamento eletrônico destinado a converter a tensão contínua proveniente do 

gerador fotovoltaico ou do banco de baterias, em tensão alternada. 

Leilão de energia: Processo licitatório para compra de energia elétrica, regido pelo edital e 

seus documentos correlatos. 

Mercado Livre: O Mercado Livre é um ambiente de negociação, onde consumidores “livres” 

podem comprar energia alternativamente ao suprimento da concessionária local. Neste 

ambiente o consumidor negocia o preço da sua energia diretamente com os agentes geradores 

e comercializadores. Desta forma, o cliente livre pode escolher qual será o seu fornecedor de 

energia. 

Microgeração distribuída: Central geradora de energia elétrica, com potência instalada 

menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, 

biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede 

de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

Minigeração distribuída: Central geradora de energia elétrica, com potência instalada 

superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes com base em energia hidráulica, 

solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, 

conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras.  

Modicidade Tarifária: É o menor custo possível da tarifa aplicada ao consumidor, 

promovida pela competição aberta entre agentes de geração. 

Net metering: Sistema que permite que o consumidor possua um sistema de geração próprio 

de até 1MW, proveniente de fonte renovável, podendo compensar a energia gerada com a 

energia consumida da rede de distribuição e, com isso, adquirir créditos de energia para abater 

nos próximos ciclos de consumo. 
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Operador Nacional do Sistema (ONS): Entidade jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, sob regulação e fiscalização da ANEEL, responsável pelas atividades de 

coordenação e controle da operação e da transmissão de energia elétrica do Sistema 

Interligado Nacional (SIN).  

Paridade tarifária: É a proximidade entre o custo de geração da energia com o custo da 

energia que é vendida na rede. 

Potência de pico: Potência nominal de saída de um painel fotovoltaico, nas condições de 

referência: radiação incidente igual a 1.000 W/m
2
 e temperatura da célula de 25 ºC.  Sua 

unidade é o watt pico (Wp). 

Primeira geração de células fotovoltaicas: Células fabricadas a partir do silício cristalino 

(monocristalino e policristalino). 

Radiação anisotrópica: Radiação cujas propriedades dependem da direção de propagação. 

Radiação difusa: Radiação solar que chega à superfície depois da reflexão nas nuvens, no 

solo e nos anteparos vizinhos (árvores, telhados, edifícios etc). 

Radiação direta: Radiação solar que incide diretamente na superfície inclinada. 

Radiação global: Radiação solar recebida na superfície terrestre. É a soma da radiação direta 

com a radiação difusa. 

Regulador de carga: Equipamento eletrônico destinado a controlar e monitorar a carga e/ou a 

descarga do banco de baterias. 

Segunda geração de células fotovoltaicas: Células de filme fino, fabricadas a partir de 

silício amorfo ou outro material semicondutor (Disseleneto de Cobre-Índio, Disseleneto de 

Cobre-Índio-Gálio, Telureto de Cádmio e Multijunção de Silício). 

Silício grau solar: Silício com nível de pureza de 99,999% a 99,99999% utilizado na 

fabricação de células solares. 
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Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD): Valor monetário unitário determinado 

pela ANEEL, em R$/MWh ou em R$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de 

usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema.  

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST): Tarifa 

estabelecida pela ANEEL, na forma Tarifa de Uso das Instalações de Transmissão da Rede 

Básica - TUSTRB, relativa ao uso de instalações da Rede Básica, e Tarifa de Uso das 

Instalações de Fronteira - TUSTFR, referente ao uso de instalações de fronteira com a Rede 

Básica. 

Terceira geração de células fotovoltaicas: Células fabricadas com materiais orgânicos e 

nanoestruturados. 

Turn-Key: Sistema de contratação no qual a empresa contratada fica obrigada a entregar a 

obra em condições de pleno funcionamento. Na tradução literal, turn-key significa obra pronta 

para “virar a chave”. 
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ANEXO I - Resumo geral dos novos empreendimentos de 

geração 

FONTE: [ANEEL, 2013] 

 

Capacidade Instalada de 2001 a 2012 (MW) 

Ano Potência (MW) 

2001 74.876,7 

2002 80.314,9 

2003 83.807,1 

2004 90.678,5 

2005 92.865,5 

2006 96.294,5 

2007 100.352,4 

2008 102.609,8 

2009 106.301,04 

2010 112.399,62 

2011 117.134,72 

2012 121.104,34 

 

 

                                                                                                      Adaptado. 
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Capacidade Instalada até 31/12/2012 

TIPO Quantidade Potência (kW) % 

CGH 407 239.855 0,20 

EOL 84 1.886.382 1,51 

PCH 452 4.301.753 3,52 

SOL 11 7.578 0,01 

UHE 205 79.752.660 65,96 

UTE 1.648 32.909.108 27,15 

UTN 2 2.007.000 1,66 

SUBTOTAL 2.809 121.104.336,00 100,0 

 

 

 

 

 

Previsão para Capacidade Instalada 

  Conservadora Otimista 

2013 125.569,35 126.168,32 

2014 131.705,79 134.940,45 

2015 136.775,79 138.731,67 

2016 140.741,24 142.449,67 

2017 144.407,91 144.522,42 

2018 148.074,58 148.074,58 

2019 148.685,69 148.685,69 

2020 148.685,69 148.685,69 
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ANEXO II - Atlas de Irradiação Solar do Brasil 

 

Irradiação Média Anual 

 

 

FONTE: [INMET, 1998] 
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ANEXO III - Atlas Solarimétrico do Brasil 

 

Radiação solar global diária, média anual 

 

 

                                                                                                             FONTE: [TIBA, 2000] 
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ANEXO IV - Atlas Brasileiro de Energia Solar 

 

Média anual do total diário de irradiação solar global incidente no território brasileiro 

 

                                                                                                             

 FONTE: [PEREIRA et al, 2006] 
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ANEXO V - Dados climatológicos obtidos na estação 

solarimétrica da UFRN 

 

FONTE: [MEDEIROS, 2012] 
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VALORES MÉDIOS MENSAIS REFERENTES AO ANO DE 2010 

 

 
Temp Hi Low Out Dew Wind Wind Wind Hi Hi Wind Heat THW THSW 

 

 
Temp Out  Temp Temp Hum Pt. Speed Dir Run Speed Dir Chill Index Index Index Bar   

Fevereiro 29,38 29,53 29,25 70,33 23,33 2,57 
 

2,15 7,74 
 

29,31 33,47 33,40 35,89 731,80 

Março 29,02 29,26 28,78 71,84 23,27 2,58 
 

4,61 8,45 
 

28,91 32,98 32,86 34,69 745,90 

Abril 28,23 28,45 28,01 78,54 23,98 3,24 
 

5,84 9,04 
 

27,95 32,38 32,10 33,59 783,32 

Maio 27,72 27,94 27,52 77,73 23,29 2,50 
 

4,52 7,85 
 

27,55 31,17 31,00 32,56 783,92 

Junho 26,62 26,84 26,41 78,89 22,46 1,91 
 

3,45 7,53 
 

26,55 29,30 29,23 30,76 785,62 

Julho 25,31 25,53 25,10 81,10 21,66 1,57 
 

2,84 7,82 
 

25,23 27,31 27,23 28,70 785,88 

Agosto 25,06 25,30 24,83 77,93 20,76 1,93 
 

3,49 9,01 
 

24,92 26,71 26,57 28,42 786,50 

Setembro 25,65 25,86 25,43 75,32 20,78 2,85 
 

5,13 10,60 
 

25,30 27,35 27,01 29,12 785,64 

Outubro 27,26 27,47 27,07 72,12 21,70 2,88 
 

5,20 10,11 
 

27,00 29,61 29,34 31,70 784,42 

Novembro 27,74 27,95 27,52 69,60 21,56 2,66 
 

4,80 10,64 
 

27,59 30,10 29,96 32,18 783,32 

Dezembro 27,76 27,98 27,54 72,21 22,18 2,38 
 

4,30 9,46 
 

27,65 30,46 30,36 32,28 782,38 

 

  Rain Solar Solar Hi Solar UV  UV  Hi  Heat Cool In  In   Wind Wind ISS  Arc. 

Rain Rate Rad. Energy Rad.  Index Dose UV  D-D  D-D  Temp Hum ET  Samp Tx  Recept Int. 

0,00 0,00 669,96 12,01 778,60 6,93 0,30 3,91 0,00 0,11 28,23 63,89 0,06 331,04 1,00 99,74 14,20 

46,20 0,35 581,73 24,59 721,27 6,43 0,62 3,49 0,00 0,22 26,14 53,05 0,12 689,69 1,00 99,89 29,54 

132,40 1,43 497,62 21,40 616,25 5,87 0,58 3,18 0,00 0,21 26,38 62,66 0,11 701,25 1,00 100,00 30,00 

161,00 1,05 475,12 20,43 569,04 5,23 0,51 2,78 0,00 0,20 28,14 60,40 0,10 701,28 1,00 100,00 30,00 

89,40 0,72 438,86 18,87 533,30 4,45 0,44 2,38 0,00 0,17 27,07 59,79 0,09 701,23 1,00 100,00 30,00 

121,03 0,69 388,16 16,69 504,57 3,96 0,39 2,24 0,00 0,15 25,87 61,50 0,07 701,19 1,00 99,99 30,00 

73,58 0,56 480,91 20,68 611,01 4,80 0,47 2,67 0,00 0,14 26,12 60,42 0,09 701,24 1,00 100,00 30,00 

34,42 0,38 544,51 23,42 659,88 5,28 0,52 2,85 0,00 0,15 26,86 58,01 0,11 701,28 1,00 100,00 30,00 

9,63 0,12 579,57 24,92 697,75 5,34 0,52 2,86 0,00 0,19 29,24 56,95 0,12 701,25 1,00 100,00 30,00 

6,33 0,13 583,27 25,08 711,87 5,72 0,56 3,08 0,00 0,20 28,74 54,31 0,12 701,21 1,00 100,00 30,00 

45,19 0,85 502,03 21,59 671,55 5,18 0,51 2,96 0,00 0,20 27,72 54,29 0,10 701,24 1,00 100,00 30,00 
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VALORES MÉDIOS MENSAIS REFERENTES AO ANO DE 2011 

 
Temp Hi Low Out Dew Wind Wind Wind Hi Hi Wind Heat THW THSW 

 

 
Temp Out  Temp Temp Hum Pt. Speed Dir Run Speed Dir Chill Index Index Index Bar   

Janeiro 27,17 27,39 26,96 78,28 22,91 1,54 
 

2,79 7,43 
 

27,14 30,13 30,10 32,08 782,53 

Fevereiro 28,16 28,39 27,94 74,50 23,07 1,71 
 

3,11 8,13 
 

28,14 31,58 31,55 34,08 782,97 

Março 28,21 28,46 27,96 75,34 23,27 1,27 
 

2,30 6,50 
 

28,20 31,81 31,80 34,30 782,78 

Abril 26,67 26,90 26,46 81,71 23,32 1,33 
 

2,41 6,49 
 

26,64 29,95 29,92 31,85 782,99 

Maio 26,16 26,35 25,96 80,14 22,16 1,71 
 

3,10 7,62 
 

26,05 28,06 27,95 29,29 778,73 

Junho 25,41 25,60 25,23 63,00 14,47 1,79 
 

3,25 7,83 
 

25,27 26,66 26,52 26,57 757,05 

Julho 25,48 25,62 25,34 90,65 23,13 2,57 
 

2,50 8,19 
 

25,12 28,03 27,67 29,50 756,78 

Agosto 26,00 26,02 25,98 100,00 26,00 2,95 
 

0,51 6,30 
 

25,61 31,76 31,36 34,89 756,75 

Setembro 25,54 25,76 25,33 99,73 25,50 3,57 
 

6,43 11,86 
 

24,92 30,27 29,64 31,81 758,22 

Outubro 26,87 27,07 26,66 98,69 26,65 2,68 
 

4,84 10,31 
 

26,64 33,25 33,02 35,51 755,76 

Novembro 27,44 27,67 27,22 99,71 27,40 2,19 
 

3,96 10,00 
 

27,39 35,38 35,33 37,96 755,68 

Dezembro 27,67 27,89 27,47 98,94 27,49 2,39 
 

4,33 9,93 
 

27,59 35,93 35,85 38,59 755,21 

                

  Rain Solar Solar Hi Solar UV  UV  Hi  Heat Cool In  In   Wind Wind ISS  Arc. 

Rain Rate Rad. Energy Rad.  Index Dose UV  D-D  D-D  Temp Hum ET  Samp Tx  Recept Int. 

250,05 1,65 456,61 19,64 597,33 5,02 1,08 6,14 0,00 0,21 27,66 56,36 0,17 701,28 1,00 100,00 30,00 

47,43 0,55 541,12 23,27 674,20 5,88 1,26 6,95 0,00 0,23 27,52 51,69 0,20 701,29 1,00 100,00 30,00 

116,48 1,47 535,81 23,04 665,77 5,89 1,26 7,03 0,00 0,24 27,16 53,22 0,19 700,97 1,00 99,99 30,00 

271,81 2,08 419,76 18,05 532,13 4,82 1,03 5,82 0,00 0,20 26,14 59,86 0,15 694,90 1,00 99,28 30,00 

314,56 2,28 360,84 15,52 481,02 4,08 0,87 5,05 0,00 0,19 25,39 62,77 0,14 695,44 1,00 99,49 30,00 

310,48 1,63 344,96 14,83 455,54 3,77 0,81 4,68 0,00 0,17 25,15 67,85 0,13 701,04 1,00 100,00 30,00 

136,20 0,72 431,21 10,31 514,88 4,55 0,54 5,21 0,00 0,11 24,44 62,29 0,07 453,74 1,00 99,65 19,46 

2,03 0,01 593,78 2,16 596,96 6,26 0,11 6,30 0,00 0,02 25,07 59,97 0,02 61,83 1,00 99,68 2,66 

28,62 0,16 539,96 23,22 639,83 5,13 1,10 5,96 0,00 0,18 25,09 60,39 0,17 701,25 1,00 100,00 30,00 

13,16 0,17 544,66 23,42 695,53 5,74 1,23 6,97 0,00 0,21 26,13 56,46 0,17 701,21 1,00 99,99 30,00 

40,11 0,64 545,65 23,47 715,53 5,87 1,26 7,19 0,00 0,22 26,85 52,90 0,17 701,27 1,00 100,00 30,00 
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VALORES MÉDIOS MENSAIS REFERENTES AO ANO DE 2012 

 

 
Temp Hi Low Out Dew Wind Wind Wind Hi Hi Wind Heat THW THSW 

 

 
Temp Out  Temp Temp Hum Pt. Speed Dir Run Speed Dir Chill Index Index Index Bar   

Janeiro 27,63 27,86 27,41 97,95 27,29 2,00 
 

3,61 9,26 
 

27,59 35,74 35,69 38,29 755,77 

Fevereiro 27,32 27,55 27,11 97,61 26,90 2,22 
 

4,01 9,45 
 

27,21 34,68 34,57 37,19 755,34 

Março 27,40 27,59 27,21 98,53 27,15 2,47 
 

4,46 9,43 
 

27,25 35,21 35,06 37,47 766,01 

Abril 27,61 27,81 27,41 87,78 25,25 2,48 
 

4,48 9,07 
 

27,44 32,90 32,73 34,92 783,64 

Maio 27,04 27,24 26,85 80,66 23,32 2,19 
 

3,96 8,44 
 

26,86 30,30 30,12 31,91 784,82 

Junho 25,38 25,57 25,19 86,46 22,87 1,95 
 

3,52 7,26 
 

25,19 27,94 27,74 29,02 785,91 

Julho 24,79 25,00 24,56 86,37 22,28 2,48 
 

4,46 8,57 
 

24,42 26,93 26,56 27,54 785,28 

 

 

  Rain Solar Solar Hi Solar UV  UV  Hi  Heat Cool In  In   Wind Wind ISS  Arc. 

Rain Rate Rad. Energy Rad.  Index Dose UV  D-D  D-D  Temp Hum ET  Samp Tx  Recept Int. 

45,40 0,41 498,99 21,46 683,94 5,96 1,28 7,42 0,00 0,22 27,97 58,04 0,16 701,33 1,00 100,00 30,00 

96,16 1,29 512,00 22,02 668,74 5,96 1,28 7,26 0,00 0,21 26,88 57,42 0,16 698,63 1,00 99,71 30,00 

105,85 0,93 516,98 22,23 638,86 5,90 1,26 7,00 0,00 0,21 26,35 58,22 0,16 700,81 1,00 99,97 30,00 

53,74 0,55 485,09 20,86 615,51 5,36 1,15 6,47 0,00 0,22 26,98 60,33 0,17 701,15 1,00 99,99 30,00 

103,42 0,72 431,66 18,56 529,77 4,49 0,96 5,32 0,00 0,21 26,14 60,22 0,16 698,49 1,00 99,77 30,00 

169,20 0,99 342,70 14,74 437,17 3,63 0,78 4,44 0,00 0,17 24,99 66,50 0,13 698,80 1,00 99,84 30,00 

29,00 0,76 321,03 13,81 450,64 3,38 0,72 4,43 0,00 0,16 24,80 71,29 0,12 686,71 1,00 98,47 30,00 
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ANEXO VI - Reprodução dos resultados de 

dimensionamento de sistema solar fotovoltaico gerados 

pelo Simulador Solar 

 

FONTE: [AMERICA DO SOL, 2013] 

 

Consumo elétrico detalhado 
 

O gráfico abaixo simula como ficaria o seu consumo elétrico com um sistema 

fotovoltaico conectado à rede. A área cinza  mostra uma estimativa de quanta eletricidade é 

fornecida pela rede elétrica, enquanto a área amarela  mostra o que seria gerado pelo seu 

sistema fotovoltaico. 

A soma das áreas cinza  e amarela  corresponde ao total consumido, conforme 

os valores fornecidos por você. A geração solar é estimada segundo a radiação mensal média 

da sua cidade e a potência instalada (tamanho) do sistema simulado. 

 

 
 

A tabela abaixo mostra os valores do gráfico acima, mês a mês. A primeira coluna 

(Geração FV) mostra o quanto seu sistema fotovoltaico gerou no mês; a segunda coluna 

(Consumo da Rede), o quanto você consumiu da rede elétrica e a terceira coluna (Consumo 

Total), a soma da energia gerada pelo seu sistema e a fornecida pela rede de elétrica.  

A quarta coluna (CO2 Evitado) contém as emissões evitadas de dióxido de 

carbono equivalente (CO2). Esses valores representam o quanto de CO2 que você deixa de 

emitir ao gerar sua própria eletricidade a partir de um sistema fotovoltaico ao invés de 

consumir energia da rede, onde há eletricidade vinda de fontes fósseis.
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A quantidade de emissões de CO2 por kWh varia dependendo das fontes que 

compõem a matriz energética de cada país. Nos cálculos aqui apresentados foram utilizados 

como referência os dados fornecidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

 
 

 

Obs.1: Ressaltamos que esses são cálculos preliminares e não devem ser a única fonte de informação para a 

tomada de decisão final. Caso tenha interesse em instalar um sistema, procure um profissional ou empresa 

habilitada. 

Obs.2: O Simulador Solar está programado para simular geradores de até 1000 kWp (1 MWp) de potência, visto 

que este é o limite estabelecido pela resolução normativa 482/2012 da ANEEL para que possam ser conectados 

à rede de distribuição e participar do sistema de compensação de energia. 

Obs. 3: O Simulador Solar está programado para simular geradores para consumidores do grupo B que, segundo 

a resolução 482/2013 da ANEEL, devem pagar, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade. Caso 

você seja um consumidor do grupo A, sugerimos procurar uma empresa no nosso mapa de empresas do setor 

fotovoltaico para que a mesma faça o dimensionamento do seu sistema considerando o custo da sua demanda 

contratada. 

 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/333605.html
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Dados de Irradiação 
 

Esta aba contém informações técnicas, sendo indicada para aqueles que desejam 

entender um pouco mais sobre os conceitos por trás da geração fotovoltaica. 

 

 

Irradiação Anual da Localidade 

Global: 1.971,00 kWh/m
2
 

Inclinada: 1.981,95 kWh/m
2
 

Difusa: 835,85 kWh/m
2
 

 

 

Radiação solar é um termo utilizado para se referir à forma de transferência da 

energia vinda do sol através da propagação de ondas eletromagnéticas. A quantidade de 

radiação solar que chega em cada ponto da Terra depende dos obstáculos que tais ondas 

encontram na atmosfera. Porém, a radiação que chega a qualquer ponto do topo da atmosfera 

é constante e conhecida como "Constante Solar". A constante solar é estimada em            

1.366 W/m². Ao chegar à superfície da Terra, ela alcança no máximo 1000 W/m².  Assim, se a 

eficiência de determinado painel solar é de 10%, isso significa que ele será capaz de captar no 

máximo 100 W/m². 

O termo irradiação se refere à radiação captada em uma determinada área na 

superfície terrestre durante um determinado tempo. Por exemplo, ao falar em 100 kWh/m
2
 de 

irradiação significa que foram captados 100 quilowatts de radiação em um hora por metro 

quadrado. 

Os dados exibidos nesta aba (Irradiação Global, Inclinada e Difusa) são oriundos 

do Atlas Solarimétrico do Brasil, fornecido pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - 

CEPEL / Eletrobras. 

 

Curiosidade 

 

A energia vinda do sol é tão grande que 3 semanas de energia solar recebida na 

Terra equivalem a todas as reservas de combustíveis fósseis da terra. 

http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/index.php?task=livro&cid=2
http://www.cresesb.cepel.br/
http://www.cresesb.cepel.br/
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Obs.1: Ressaltamos que esses são cálculos preliminares e não devem ser a única fonte de 

informação para a tomada de decisão final. Caso tenha interesse em instalar um sistema, 

procure um profissional ou empresa habilitada. 

 

Obs.2: O Simulador Solar está programado para simular geradores de até 1000 kWp (1 

MWp) de potência, visto que este é o limite estabelecido pela resolução normativa 482/2012 

da ANEEL para que possam ser conectados à rede de distribuição e participar do sistema de 

compensação de energia. 

 

Obs. 3: O Simulador Solar está programado para simular geradores para consumidores do 

grupo B que, segundo a resolução 482/2013 da ANEEL, devem pagar, no mínimo, o valor 

referente ao custo de disponibilidade. Caso você seja um consumidor do grupo A, sugerimos 

procurar uma empresa no nosso mapa de empresas do setor fotovoltaico para que a mesma 

faça o dimensionamento do seu sistema considerando o custo da sua demanda contratada.
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ANEXO VII - Normalização da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) referente ao setor solar 

fotovoltaico 

 

NBR 14199:1998 – Acumulador chumbo-ácido estacionário ventilado – Ensaios. 

NBR 14200:1998 – Acumulador chumbo-ácido estacionário ventilado para sistema 

fotovoltaico – Ensaios. 

NBR 14201:1998 – Acumulador alcalino de níquel-cádmio estacionário – Especificação. 

NBR 14202:1998 – Acumulador alcalino de níquel-cádmio estacionário – Ensaios. 

NBR 10899:2006 – Energia solar fotovoltaica – Terminologia. 

NBR 11704:2008 – Sistemas fotovoltaicos – Classificação. 

NBR 11876:2010 – Módulos fotovoltaicos – Especificação. 

NBR IEC 62116:2012 – Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. 

NBR 16149:2013 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição. 

NBR 16150:2013 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de 

conformidade. 
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ANEXO VIII - Sistema elétrico brasileiro 

 

 

FONTE: [ONS, 2013b] 


