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RESUMO 

As mudanças de hábitos da sociedade, bem como os processos produtivos que foram se 

desenvolvendo pós-revolução industrial, foram sustentadas no uso de recursos não-renováveis. 

Ainda hoje, 85% das fontes comerciais de energias são fósseis, tornando os países dependentes 

dessas fontes e suscetíveis a grandes crises energéticas. Com o objetivo de alcançar seguridade 

energética, surgiram pesquisas e incentivos governamentais a fontes de energia alternativa. O 

trabalho avaliou aspectos da evolução da energia solar fotovoltaica no sistema de geração 

centralizada do Brasil, tendo em vista o potencial do país em termos de irradiação. Constatou-se a 

importância das políticas de incentivo de financiamentos, isenção fiscal e, principalmente a criação 

de demanda, através de leilões de comercialização que incluíram a tecnologia. Os três certames 

inclusivos realizados até o momento, foram responsáveis por contratar 2653 MWp em potência 

instalada, distribuída entre 94 empreendimentos. As diferenças dos projetos aprovados nos leilões 

também permitiram constatar uma tendência para a maior inserção de tecnologias mais eficientes, 

como sistemas de rastreamento e diversificação de módulos fotovoltaicos. Portanto, observou-se 

que a chamada pública é uma medida eficaz, mas precisa vir acompanhada de outras iniciativas, 

principalmente na área de P&D, pois o entrave tecnológico é uma grande barreira a ser transposta 

para o desenvolvimento da indústria fotovoltaica brasileira, sendo a falta desta, a principal causa 

dos altos custos de implantação de usinas fotovoltaicas. Ressalta-se que a aplicação desta fonte de 

energia incorre em impactos ambientais durante o seu ciclo de vida e, portanto, é necessário 
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preparar o mercado para oferecer tecnologia e prestação de serviços nas etapas de disposição final 

dos componentes, principalmente as células fotovoltaicas, que deverá ocorrer nas próximas 

décadas. 

 

Palavras chave: Energia Solar, Geração Centralizada, Brasil, Panorama, Desafios 

ABSTRACT 

After industrial revolution, society routine as well as the productive processes were developed and 

sustained on nonrenewable resources. Even today, 85% of energy commercial sources are fossils, 

making countries dependent on them and susceptible to energy crises. Aiming to achieve energy 

security, research and government incentives have been made on alternative energy sources.  

This article purposes are evaluating aspects of photovoltaic solar energy evolution at Brazilian on-

grid system, considering the potential of the country in terms of irradiation, and also study how 

important policies to encourage financing, tax exemption and commercialization auctions are for 

included the technology on country. The auctions events held so far were responsible for 

contracting 2653 MWp in installed capacity, distributed among 94 projects. The differences in the 

projects approved in the auctions also showed a trend towards greater insertion of more efficient 

technologies, such as diversification of photovoltaic modules. Therefore, it was observed that the 

public auction is an effective way to engage photovoltaic plants. But it must be accompanied by 

other initiatives, especially on R & D. Since the technology is a great barrier to be transposed to the 

development of the Brazilian photovoltaic industry. Hence, the lack of it is the main cause of the 

high costs of photovoltaic plants implantation. It should be noted that the application of this energy 

source incurs environmental impacts during its life cycle. Therefore, it is necessary to prepare the 

market to offer technology and services in the final disposal stages of these components, especially 

the photovoltaic cells, which should occur in the coming decades. 

 

Keywords: Solar Energy, Photovoltaic, On-grid, Brazil, Current Status. 

1. INTRODUÇÃO 

Na sociedade moderna, as transformações de recursos naturais em bens de consumo, bem 

como os serviços adquiridos, dependem de um elemento substancial: energia. Com o advento das 

máquinas, a exploração dos recursos energéticos se deu substancialmente através da queima de 

combustíveis fósseis – carvão, petróleo e gás natural, cenário ainda recorrente, visto que tais 

combustíveis ainda representam cerca de 85% das fontes comerciais de energia. Este fator de 
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dependência incorre em maior susceptibilidade dos países a grandes crises energéticas, 

principalmente no que se refere à relação petróleo-transporte, como foi possível observar, por 

exemplo, em meados da década de 70, através do embargo econômico do petróleo e da Revolução 

Iraniana (HINRICHS; KLEINBACH, 2012). 

 Atualmente, a crise energética tem raízes mais profundas, como a finitude dos recursos, a 

crescente demanda por energia, os danos ambientais e seus respectivos impactos. Este alarmante 

cenário conduziu a comunidade científica e governos em escala mundial a estimularem pesquisas 

em fontes alternativas de baixo ou menor impacto, se comparadas às fontes fósseis, decorrendo 

assim uma constante busca por inovação de processos de obtenção e conservação de energia 

(VIEIRA; CABRAL, 2012). 

Nesse contexto, ponderar novas fontes para o Brasil, uma economia emergente, é de 

extrema importância, principalmente sob o aspecto de seguridade energética. Estando o país 

localizado em uma região intertropical detentora de considerável incidência vertical dos raios 

solares – o que favorece o aumento dos índices de radiação em quase todo o país - é razoável 

discutir o potencial de aproveitamento da energia solar fotovoltaica e suas nuances dentro da 

realidade brasileira (TOLMASQUIM, 2016).  

Perante as circunstâncias, entende-se a necessidade de uma quebra de paradigma sob a 

perspectiva das fontes energéticas brasileiras, que suceda mudanças no planejamento estratégico 

energético do país e, ainda, a consequente mitigação de impactos ambientais. Por conseguinte, o 

presente trabalho visa compreender a evolução do uso de energia solar fotovoltaica centralizada no 

sistema elétrico brasileiro, pautando seus presentes desafios e, por fim, propondo a discussão acerca 

de possíveis medidas, e incentivos que possam resultar na mudança de cenário e consequentemente 

na maior diversidade da matriz energética brasileira.  

2. CONTEXTO ENERGÉTICO  

A matriz energética mundial apresenta crescente demanda por energia, exigindo um 

sistema de obtenção e transformação cada vez mais eficiente. Porém, com sua base historicamente 

construída sob os pilares dos combustíveis fósseis, os processos de modernização e uso de novas 

fontes ainda transcorrem de forma gradual. Segundo a Agência de Informação de Energia dos 

Estados Unidos (EIA- U.S. Energy Information Administration) (2016) o consumo de energia 

renovável irá crescer em média 2,3% ao ano entre os anos de 2012-2040, no entanto, as fontes 

fósseis ao fim de 2040 ainda serão responsáveis por 78% na produção de energia. 

Se considerado o uso por setor, a indústria é a grande responsável pelo consumo de 

petróleo, gás natural e carvão, além dos transportes, seguido pelo setor elétrico, que vem perdendo 
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espaço devido à adoção de tecnologias acerca da eficiência energética e investimentos em fontes 

alternativas (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2016).  

No setor elétrico, a evolução da matriz em suas diversas fontes, está configurada em 

contínuo crescimento, devido a algumas características como: baixo índice de perdas durante as 

conversões, facilidade de transporte e de conversão direta para outros tipos de energia, como a 

térmica, química, luminosa, mecânica, dentre outras, acrescidos ainda da demanda emergente por 

eletricidade devido ao estilo de vida da sociedade moderna (CCEE, 2015). 

A IEA (2016) prevê que em 2050, a energia elétrica - que atualmente representa 17% da 

demanda por energia no mundo – deverá alcançar a parcela de 23%, evidenciando que sua 

influência na matriz mundial se faz cada vez mais representativa, unindo motivos para sua 

diversificação com fontes renováveis, contribuindo com a seguridade energética para o mercado 

consumidor e ainda se alinhando com as atuais questões ambientais. 

A representatividade do setor e a sua relação intrínseca com a queima de combustíveis 

fósseis, torna a área prioritária para ações de mitigação e redução de emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE), cujo lançamento exacerbado na atmosfera tem causado a elevação da temperatura 

média global e consequentes alterações climáticas as quais já é possível associar  a ocorrência de 

inúmeros eventos que atingiram diversas partes do mundo, como desastres naturais, que 

culminaram em perdas humanas e econômicas (IPCC, 2015). 

Em resposta à gravidade dos efeitos sentidos, o mundo tem se organizado em conferências 

para discutir o desenvolvimento sustentável bem como a participação e responsabilidade de cada 

país em colocá-lo em prática, desde Estocolmo em 1972. Ainda que a realidade atualmente se 

encontre distante do ideal, um grande passo em direção à mitigação de emissões foi dado na COP 

21 em 2015. 

 Durante a Conferência foi estabelecido o Acordo de Paris, que, aprovado por 195 países, 

prevê redução de GEE’s, com o intuito de manter o aumento da temperatura média global abaixo de 

2ºC4 acima dos níveis pré-industriais. Para alcançar tal objetivo, os governos estabeleceram 

medidas, as chamadas Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas (INDC5), sendo que 

o governo brasileiro se comprometeu a reduzir 37% das emissões do ano de 2005, até 2025 e 40%, 

até 2030. Dentre as posturas a serem adotadas para o alcance deste índice, está o compromisso de 

diversificação da matriz energética, aumentando para 45% a participação de energias renováveis 

nas fontes primárias até 2030 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015). 

                                                 
4 A partir de quando alterações irreversíveis e de grande poder de devastação poderiam passar a ocorrer. 

5 INDC: sigla em inglês Intended Nationally Determined Contributions 
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A meta de 45% se mostra bastante conservadora, pois atualmente, 39,4% dos recursos 

empregados na matriz energética já são renováveis, distribuídos em: biomassa de cana, lenha e 

carvão vegetal, energia hidráulica, e outros tipos de renováveis. Quando considerada apenas a 

geração de eletricidade, os números são maiores, representados por 65,2% advindos de fonte 

hídrica, 7% de biomassa, 2% de eólica e apenas 0,0149 % em energia solar, ou seja, o país é capaz 

de uma contribuição pela manutenção do clima bastante agressiva, principalmente se consideradas 

outras fontes além da força hidráulica (EPE - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2015). 

 2.1 SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 

A matriz elétrica do Brasil, diferentemente, do contexto mundial, historicamente apresenta 

origem renovável em sua constituição, pautada na hidroeletricidade. O advento de hidrelétricas data 

do século passado, mais especificadamente meados de 1960, quando, com a atuação da 

ELETROBRAS, reconheceu-se o potencial hídrico brasileiro, possuidor das maiores bacias 

hidrográficas do mundo. Em consequência, a participação desta fonte na geração de eletricidade do 

país alcançou o valor pico de 81,8% em 2011 (BEN,2013).  Simultaneamente à crescente demanda 

de energia, principalmente do setor industrial, novas fontes para geração elétrica foram 

implementadas no país, a fim de garantir o contínuo abastecimento deste insumo, como usinas 

termelétricas, nucleares, eólicas e outras fontes renováveis (VENTURA, 2009). 

Segundo informações mais recentes do Balanço Energético Brasileiro, a geração de 

energia elétrica atingiu 590TWh no último ano reportado (2014), o que representa um crescimento 

de 3,45% em relação ao ano anterior, o que se justifica pelo aumento de demandas de consumo, de 

2% no setor residencial, 7% dos setores público, agropecuário, comercial e transportes e 4,8% no 

setor elétrico. Desta forma, é coerente se pensar em uma expansão e diversificação da matriz (EPE - 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2015). 

O setor elétrico brasileiro opera a partir do despacho centralizado realizado pelo Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Ou seja, uma vez disponibilizada para o Sistema Interligado 

Nacional (SIN), o gerador não tem controle sobre quem e quando estará consumindo energia, 

enquanto que o consumidor final usa a energia que está acessível no sistema, e este não pode 

identificar a origem do insumo. O sistema nacional de transmissão pode ser observado através de 

esquema explicativo apresentado na Figura 1 (JANUÁRIO, 2007; ABRATE, 2016).  

Essa forma de organização, juntamente com o estabelecimento de processos normativos, 

mocidade tarifária através de contratos de longo prazo e leilões no ambiente regulado com os 

geradores, além de introdução de novas formas de geração de energia elétrica (termoelétricas 

movidas à biomassa – por exemplo, cana-de-açúcar -  pequenas centrais hidrelétricas e usinas de 

gás natural), foram as soluções encontradas pelo governo para contornar a crise energética, causada 
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nos anos 2000 devido à escassez de chuva e a forte dependência do país de energia hidráulica 

(PERAZA, 2013), constituindo o novo modelo do setor elétrico brasileiro. Para garantir o 

suprimento de energia em caráter emergencial, o governo utilizou-se da Petrobras para lançar uma 

série de benefícios à construção de termelétricas, uma medida economicamente perigosa, visto que 

o MWh produzido através de térmicas é mais caro se comparado com a fonte hídrica, por exemplo 

(TOLMASQUIM, 2000). 

 

Figura 1: Os Agentes do Setor Elétrico no SIN.  

 

Portanto, ainda com o intuito de reequilibrar a matriz, além de térmicas, também foi 

prospectado o Programa Emergencial de Energia Eólica (PROEÓLICA), que não obteve os 

resultados esperados, sendo, portanto, substituído pelo Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, que, de acordo com o Decreto nº 5.025, de 2004, 

tinha o objetivo de aumentar a participação das fontes eólica, biomassa e pequenas centrais 

hidroelétricas no SIN (TOLMASQUIM, 2016). 

Ainda que o PROINFA e o PROEOLICA não tenham contemplado energia solar 

fotovoltaica, em se tratando de potencial de geração, essa fonte também seria uma saída plausível à 

crise, devido ao potencial brasileiro, que registra radiação solar de 8 a 22 MJ por metro quadrado 

diário, sendo este maior que a capacidade de países que investem em energia solar como Alemanha 

e Japão. Esse fato se deve à localização do país no intervalo de latitude privilegiado (PERAZA, 

2013). 
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Diante essa realidade, é possível perceber a importância e pertinência de estudar a energia 

solar fotovoltaica: entendendo sua inserção na matriz energética, proporcionando viabilidade 

econômica à mesma, de forma a garantir o aproveitamento do potencial brasileiro, contribuindo 

para a solidez e diversidade da matriz elétrica brasileira. 

3. ENERGIA SOLAR  

A energia solar, se considerada em sua totalidade, é uma fonte imensamente ampla, visto 

que o Sol é o maior meio de obtenção energética do planeta Terra, seja através do ciclo das águas 

(hidrelétricas), indução de circulação de massas de ar (energia eólica), fotossíntese, ou seja, 

alimento para desenvolvimento de matéria orgânica (biocombustível ou queima de biomassa), e 

ainda formação de combustíveis fósseis através de matéria orgânica em decomposição. Para tais 

denominações a energia solar é então considerada fonte indireta de energia (PINHO et al., 2014). 

Porém, para este trabalho será considerada apenas a energia solar direta. 

A energia solar direta por sua vez, de acordo com o Relatório Especial sobre Fontes 

Renováveis de Energia e Mitigação da Mudança Climática, apresentado pelo Painel 

Intergovernamental em Mudanças Climáticas (IPCC) (2012), como o próprio nome sugere, refere-

se às tecnologias que usam a energia diretamente do sol, ao contrário da indireta, em que a energia 

solar é absorvida pelo planeta e convertida em outras formas. À essa categoria podem ser atribuídas 

quatro derivações: Energia Solar Térmica (aquecimento de água), Energia Solar Fotovoltaica 

(conversão de energia solar em elétrica), Energia Solar Concentrada - CSP (concentração de raios 

solares para aquecimento de fluido que movimenta turbinas) e Tecnologias de Produção de 

Combustíveis Solares (tecnologias que usam energia solar na conversão de combustíveis químicos, 

como o hidrogênio e metanol). Estas categorias, porém, podem ser simplificadas em apenas duas: 

Energia Solar Térmica e Fotovoltaica.  

Considerando o contexto Brasileiro para sistemas centralizados, a energia solar térmica 

pouco contribui à discussão proposta no trabalho, por se tratar, e sua maioria, de sistemas 

distribuídos usados em aquecimento de água para piscina ou para usos em chuveiros. Ainda que 

esta se apresente em sistemas maiores, geralmente de CSP, não se constitui uma tecnologia 

representativa no país, pois apresenta apenas quatro projetos do tipo, sendo três destes ainda em 

fase de implementação e outro em caráter experimental na Universidade Federal de Itajubá – 

UNIFEI (ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2015). 

Em contrapartida, a Energia Solar Fotovoltaica, ainda que pequena a sua participação na 

matriz nacional, encontra-se mais difundida no Brasil quando comparada à CSP, devido à 

possibilidade de sua aplicação em sistemas autônomos. Porém, há indícios de novos rumos para 

esta tecnologia, visto que novos leilões foram realizados na categoria “energia reserva”, e a 
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potência contratada soma 2.653 MW para geração centralizada, para início de suprimento em 2017 

e 2018 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2014). 

3.1 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

A energia solar fotovoltaica é basicamente explicada pelo efeito fotovoltaico, fenômeno 

relatado por Edmond Becquerel, em 1939, sendo este decorrente da excitação de elétrons de certos 

materiais, conhecidos como semicondutores, através da radiação solar, gerando diferença de 

potencial e a consequente, circulação de elétrons, resultando em corrente elétrica. De maneira 

sucinta, é a conversão da luz do sol em eletricidade que ocorre nas células fotovoltaicas 

(CRESESB, 2008). 

As células atualmente existem em três gerações, sendo que cada geração, em linhas gerais 

é caracterizada pela tecnologia empregada na disposição ou concepção das células, e material que 

foi utilizado como semicondutor, variando, portanto, sua eficiência e capacidade e produção de 

energia. O arranjo destas células em série e paralelo, constitui o módulo, sendo que este tem por 

objetivo produzir tensão e corrente suficientes e proteger as células. A associação dos módulos com 

cabos e sistema de suporte e fixação, formam o bloco gerador, que quando associado ao bloco de 

condicionamento e potência (inversores e controladores de carga) e ao bloco de armazenamento 

(baterias) forma um sistema fotovoltaico (PINHO et al., 2014). 

O sistema fotovoltaico pode ser categorizado de acordo com a necessidade e a forma de 

aplicação do consumidor, podendo ser isolado, distribuído ou centralizado. Sistemas isolados são 

aqueles que não estão interligados ao Sistema Interligado Nacional-SIN e possuem bloco de 

armazenamento, este tipo teve grandes incentivos durante programas como o Luz para Todos e o 

Programa para o Desenvolvimento da Energia nos Estados e Municípios - PRODEEM, com o 

intuito da universalização do acesso à energia elétrica. Sistemas distribuídos, constituem a geração 

junto ou próxima aos consumidores conectados à rede, e não possuem o bloco de armazenamento, 

pois, injetam sua produção para o consumidor direto ou para o SIN, em uma estratégia de 

compensação e créditos chamada net metering6. Finalmente, o sistema centralizado, caracterizado 

por grandes usinas conectadas à rede, dos quais dispendem de grandes investimentos e são 

instaladas em áreas afastadas, (SANTOS e SANTOS, 2008) sendo este o objeto de estudo deste 

trabalho. 

                                                 
6 Sistema de medição líquida da energia injetada na rede de distribuição, descontado o consumo, e utilização 

desse crédito no abatimento da fatura nos meses posteriores. 
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4. EVOLUÇÃO DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

O desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica se consolidou primeiramente para 

proporcionar ao setor de telecomunicações acesso à energia em locais remotos, e, posteriormente, 

com a corrida espacial, pois a energia solar fotovoltaica constitui ainda nos dias atuais a melhor 

forma de alimentação energética no espaço. Porém, o interesse se mostrou efetivo com a crise do 

petróleo na década de 70, quando os seus custos de produção foram substancialmente reduzidos, 

atraindo investidores, incluindo petrolíferas com o objetivo de diversificar suas áreas de negócios 

(PINHO et al., 2014). 

A partir dos anos 90, mercados consumidores como a Alemanha e o Japão se destacaram 

neste setor, impulsionados pelos compromissos firmados com o Protocolo de Quioto. O 

crescimento deste mercado foi expressivo com a inclusão da produção chinesa a partir dos anos 

2000, considerando a sua política econômica favorável baseada em mão-de-obra barata. 

Atualmente, além da Ásia, Estados Unidos e Alemanha, outros países têm se interessado por esta 

fonte, principalmente nações estrategicamente localizadas próximas à linha do equador, devido ao 

grande potencial gerador atribuído a essa característica geográfica, como por exemplo o Brasil 

(TOLMASQUIM, 2016). 

4.1 TECNOLOGIAS FOTOVOLTAICAS 

Além dos fatores geográficos, os tecnológicos também influenciam no procedimento de 

geração de energia elétrica. Visando módulos e sistemas fotovoltaicos cada vez mais eficientes e 

viáveis economicamente a indústria e pesquisadores procuram desenvolver células mais eficazes e 

com custo de produção mais baixo, logo a tecnologia fotovoltaica está em constante transformação 

(CGEE, 2009). 

Existem 3 gerações de dispositivo fotovoltaico, quais sejam: primeira, células laminadas 

(wafer based); segunda, filmes finos e terceira, células de multijunção e células para concentração. 

Células laminadas são fabricadas com silício de alta pureza e subdivididas em silício 

monocristlizado e policristalizado, diferindo entre elas a forma de organização da estrutura 

cristalina. Filmes finos são basicamente camadas de material semicondutores sob base isolante, 

estes materiais podem ser Telureto de cádmio, Disseleneto de cobre-índio-gálio, ou Silício amorfo 

hidrogenado. Células de multijunção constituem-se por diversas sobreposições de células, 

garantindo absorção de luz de várias faixas do espectro eletromagnético. Por fim, células de 

concentração, como o próprio nome sugere, concentram raios solares sobre células fotovoltaicas 

com o uso de espelhos ou lentes. As comparações quanto às eficiências dos diferentes tipos de 

produção podem ser verificadas na tabela 1 (FRAUNHOFER ISE, 2016). 
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Como pode ser observado na Tabela 1, a tecnologia mais eficiente até o momento é a de 

concentrador fotovoltaico de multijunção, por sua forma côncava que permite a concentração dos 

raios, aumentando a eficiência da absorção da irradiação, somada à capacidade de absorção de uma 

vasta faixa do espectro eletromagnético, que as células de multijunção proporcionam (MIT, 2015). 

Porém, historicamente o Silício Monocristalino é o mais utilizado, por ser uma tecnologia da 

primeira geração, logo, mais antiga, com maior desenvolvimento na indústria e consolidação no 

mercado, além da disponibilidade de sua matéria prima na natureza (FRAUNHOFER ISE, 2016), 

justificando assim o uso desta tecnologia como referencial para discorrer as análises propostas neste 

trabalho. 

 

Tabela 1: Eficiência das células fotovoltaicas por tecnologia e condição de aplicação. 

Tecnologia Subdivisão 
Eficiência 

(Comercial) 

Eficiência 

(Laboratório) 

Silício Cristalino 
Monocristalino 17 a 21,5% 22,9% 

Policristalino 14 a 17% 18,5% 

Filmes Finos 

Silício Amorfo (a-Si) 4 a 8% 10,9% 

Telureto de Cádmio 

(CdTe) 
10 a 16,3% 18,2% 

Disseleneto de Cobre-

índio-gálio (CIGS) 
12 a 14,7% 17,5% 

Concentrador 

Fotovoltaico 

Filmes Finos 27 a 33% 38,9% 

Multijunção 36% 46% 

 

4.2 EVOLUÇÃO DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO BRASIL 

No Brasil, a energia fotovoltaica começou a se desenvolver na década de 50 no Instituto 

Nacional de Tecnologia (INT) e no Centro Tecnológico de Aeronáutica (CTA), seguido por 

pesquisas a respeito do silício Cristalino na Universidade de São Paulo (USP,) que a essa altura 

alcançava eficiência de aproximadamente 12,5%. Em 1970, além de Silício Cristalino, também se 

começou a desenvolver a tecnologia de filtro fino no Instituto de Matemática e Estatística (IME)-

USP, com o auxílio de instituições estrangeiras. Neste ponto da história, o desenvolvimento da 

tecnologia brasileira em células fotovoltaicas, estava em mesmo patamar de comparação com países 

de vanguarda, em principal devido à crise do petróleo que se instalou nestes anos (TOLMASQUIM, 

2016). 

Incentivados pelo crescimento e modernização da tecnologia no país, algumas indústrias se 

instalaram, no início dos anos 1980. Porém, por falta de incentivo governamental durante esta 

década a maioria dos grupos de pesquisas e cientistas deixaram de empregar projetos na área, 

desaquecendo o mercado, levando as indústrias à extinção. Porém, alguns pesquisadores 

remanescentes continuaram seus projetos, principalmente no que tange a pureza do silício, entre os 
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anos 1980 e 1990. Em resposta, no início dos anos 1990, foi possível empregar módulos no 

primeiro satélite brasileiro (PINHO et al., 2014). 

Devido à desaceleração da comunidade científica brasileira na área, o país que antes 

concorria com grandes potências, teve sua tecnologia ultrapassada. Enquanto o Brasil vivia um 

momento delicado em sua economia durante o governo Collor, Japão, Alemanha e outros países 

Europeus estavam investindo pesado no crescimento industrial e tecnológico. Porém, ainda que em 

posição desfavorável, foi em meados de 1990 que se criou um importante suporte ao 

desenvolvimento da energia renovável, o Centro de Referência para as Energias Solar e Eólica 

Sérgio de Salvo Brito (Cresesb), responsável por coletar e difundir o conhecimento além de 

estabelecer critérios de avaliação de tecnologias e acordos de cooperação com entidades nacionais e 

internacionais (CRESESB, 2008). 

Durante este período, o governo Federal lançou o PRODEEM, com o objetivo de 

alavancar a eletrificação rural, e consequentemente alavancar a economia destas áreas. O programa 

foi bem-sucedido, sendo este responsável por cerca de 8500 sistemas instalados. Nesta mesma 

época, foram montados os primeiros sistemas ligados à rede elétrica, sendo a Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco – Chesf a pioneira, quando em 1995 instalou 11kWp7 em sua rede 

em Recife, PE (WINROCK INTERNATIONAL - BRAZIL, 2002; VARELLA, 2009). 

No início dos anos 2000, a quantidade de instalações de sistemas fotovoltaicos havia 

aumentado expressivamente, principalmente na China. O Brasil seguia em desvantagem, no 

entanto, o cenário encontrado nos anos 1990 sobre a falta de investimento em pesquisa, foi 

substituído pelo incentivo a atividades de P&D e formação de grupos de pesquisadores, graças ao 

Fundo Setorial de Energia (CT-ENERG), criado em 2001. Seguindo esta mudança de vertente, 

também foi criado em 2004 o Centro Brasileiro para Desenvolvimento da Energia Solar 

Fotovoltaica (CB-Solar) (PINHO et al., 2014). 

Em 2003, com o intuito de universalizar o acesso à energia elétrica, principalmente no 

meio rural, o governo laçou o Programa Luz para Todos (LpT), através do Decreto nº 4.873/2003 e 

alterado pelo Decreto 6.442/2008. Apesar de grande parte do programa ter sido realizado sob o 

aumento da extensão de redes, em áreas remotas nas quais a expansão do sistema elétrico 

apresentava barreiras técnicas e econômicas, a alternativa encontrada foi a adoção de sistemas 

fotovoltaicos (Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes – 

SIGFI) (CGEE, 2009). 

No entanto, o LpT não garantia a universalização após o seu período de vigência, ano de 

2008, prorrogado até 2014. Portanto, em 2009, foi publicado a Lei nº 12.111, que autorizou o 

                                                 
7 kWp: quilowatt pico é o máximo de potência em que um painel solar pode gerar quando exposto a radiação 

de 1000 W/m². 
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governo a reembolsar os custos de geração, investimento, operação e manutenção a todos os tipos 

de sistemas elétricos aplicados a áreas isoladas, propiciando a universalização independentemente 

da continuidade do LpT (PINHO et al., 2014). 

Paralelamente, em 2011, a ANEEL lançou o projeto de P&D “ Arranjos Técnicos e 

Comerciais para a Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira”, no qual 

foram designados 18 projetos de sistemas centralizados conectados à rede elétrica (UFV’s), 

resultando em 24MWp de potência instalada. Neste mesmo ano, a primeira UFV foi consolidada 

em Tauá-CE através da iniciativa privada, gerando 1 kWp (ABINEE, 2012). 

No ano de 2012, a modalidade de sistemas conectados à rede foi regulamentada pela 

ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 482/2012, apesar deste tipo de sistema já existir no 

país, desde 1995 com a Chesf, a normatização proporcionou micro e mini geração distribuída 

interligar aos sistemas de distribuição elétrica, e ainda o sistema de compensação energética, 

conhecido como net metering (TORRES, 2012). 

A partir de 2013, iniciou-se a realização de chamadas públicas que contemplavam energia 

solar, resultando em um incentivo representativo para o aumento de potência instalada no país.  

Perante a representatividade desta iniciativa sob a perspectiva de inclusão da tecnologia no país, 

este mecanismo de inserção será tratado com maior detalhe e análise em tópico específico. 

Neste mesmo ano, a então resolução da ANEEL REN 482 foi revisada originando a REN 

687/2015, sendo esta responsável pela adoção de diversas novas medidas, dentre elas o aumento do 

limite de potência e a criação de mecanismos de compartilhamento de geração. Ao final deste 

período, esta resolução foi responsável por incentivar a instalação de 13,4 MW de energia, 

compreendidos em 1675 projetos de geração centralizada e distribuída (ANEEL, 2016). Atualmente 

o Brasil conta com 3851 instalações, incluindo sistemas isolados e conectados à rede, somando 51,1 

MW em potência instalada (MME, 2016). 

4.3 PRINCIPAIS INCENTIVOS À ADOÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO 

BRASIL. 

Toda a difusão de novas tecnologias precisa de políticas de incentivo para o seu expressivo 

desenvolvimento dentro de uma nação, sendo que os esforços, em geral, começam pela pesquisa no 

meio acadêmico, posteriormente na regularização e adoção de medidas pelo poder público, seguido 

enfim pela popularização da mesma, resultando na baixa dos preços e o desenvolvimento de um 

novo mercado. No caso da energia solar fotovoltaica no Brasil, o processo foi atípico. A iniciativa 

se deu nas forças armadas para posteriormente atingir a academia, porém, seguindo o curso normal 

da inserção, atualmente a tecnologia está passando por adoção de medidas governamentais de 
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incentivo.  Em geral, estas medidas se apresentam em três níveis: Isenções Fiscais e Tributárias, 

Incentivos Financeiros e Criação de Demanda (WWF, ABSOLAR, 2015). 

4.3.1 Incentivos Fiscais e Tributários 

Os principais mecanismos que proporcionam a isenção de imposto para a energia 

fotovoltaica são o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura 

(REIDI)8 e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores 

(PADIS)9. O REIDI isenta da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e 

também da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (PIS/PASEP), para venda ou importação de serviços, materiais, e maquinário 

utilizados e destinados a obras de infraestrutura, de usinas geradoras de energia solar. O PADIS, 

além destes tributos, também incorpora a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados e 

de Imposto de Renda (WWF, ABSOLAR, 2015). 

Ainda há a isenção de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre 

equipamentos utilizados na geração de energia solar, exceto inversores e medidores, sendo este o 

resultado do convênio nº 101, de 1997, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). 

Por fim, desconto de 80% na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e na Tarifa de 

Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD), para usinas que começarem suas operações antes de 

31/12/2017, cuja potência injetada no SIN seja abaixo de 30 MW (SILVA, 2015). 

4.3.2 Incentivos Financeiros  

Os incentivos financeiros são baseados em condições e taxas de empréstimo diferenciadas 

para empreendimentos que geram energia. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), é um grande investidor de energia renovável. Em outubro de 2016, o mesmo 

anunciou a ampliação de 70% para 80% de itens financiáveis com Taxa de Juros de Longo Prazo 

(TJLP) a empreendimentos de energia solar. O banco possui várias iniciativas em que a energia 

fotovoltaica pode se encaixar, dentre elas o FINEM Energia10, FINAME PSI11 e FINEM 

Capacidade Produtiva12 e PROESCO13 (ANEEL, 2014). 

                                                 
8 Benefício enquadrado pela ANEEL, criado pela Lei nº 11.488/2007 e regulamentado pelo Decreto nº 

6.144/2007. 

9 Programa instituído pela Lei nº 11.484/2007, regulamentada pelo Decreto nº 6.233/ 2007. 

10 Linha de financiamento do BNDES para eficiência energética. 

11 Programa de Sustentação do Investimento – PSI do BNDES: linha de financiamento para produção e 

aquisição de máquinas fabricadas no Brasil 

12 Linha de financiamento do BNDES para montar/aumentar a capacidade produtiva de uma empresa. 

13 Financia projetos de eficiência energética que provem sua contribuição a economia de energia ou resultem 

na substituição de combustíveis fósseis por fontes alternativas. 
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Além do BNDES, há ainda fundos específicos, como o Fundo do Clima e o Inova Energia. 

O primeiro, instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima, que se propõe a financiar 

projetos e estudos que tenham por objetivo reduzir os impactos das mudanças climáticas. Ao 

mesmo tempo, o Inova Energia, financia iniciativas de inovação pertinentes a geração de energia, 

incluindo fotovoltaica e termo solar, atua, por exemplo, sobre o desenvolvimento de células de 

filmes finos e ainda produção de inversores ou outros equipamentos que servem ao seguimento 

fotovoltaico (SILVA, 2015; MMA, 2009). 

4.3.3 Criação de Demanda 

A criação de demanda pode ser promovida através de pesquisa e desenvolvimento. 

Iniciativas de P&D podem se concretizar na academia e nas próprias empresas de energia. Certames 

como a chamada 13 da ANEEL de P&D viabilizam esta iniciativa no setor privado, enquanto 

centros de pesquisa e laboratórios acondicionam as pesquisas realizadas nas universidades. Além de 

pesquisa, outro recurso para incentivar a adoção de energia fotovoltaica é a realização de chamadas 

públicas, conhecidas como leilão de energia (GORINI, 2014). 

4.4 LEILÕES PARA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ADVINDA DE FONTES 

FOTOVOLTAICAS 

Os leilões foram instituídos através da Lei nº 10.848/2004, e representam um marco no 

setor elétrico brasileiro, proporcionando um ambiente de contratação competitivo e seguro. O leilão 

é caracterizado como um modelo de contratação, realizado pela Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE), para grandes empreendimentos, com contratos de vigência prolongada 

firmados após processo de lances com preço regressivo em um Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR) (ANEEL, 2015). 

Para cada serviço no sistema elétrico há um tipo de leilão, sendo eles para geração, 

transmissão e distribuição. Partindo do princípio que se trata de uma fonte de energia, o leilão 

pertinente é o de geração. Porém, a geração pode ocorrer de diversas formas, por isso essa categoria 

sofre subdivisões dentre elas leilão de fontes alternativas14, leilão de energia reserva15 e de energia 

nova16 (CCEE, 2015). 

Apesar de a prática de leilão ter sido regulamentada em 2004, apenas em 2013 aconteceu o 

primeiro leilão de energia nova (A-317) com o intuito de contratar geração eólica, solar e 

                                                 
14 Leilão para fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) 

15 Leilão para contrata energia de usinas reserva, garantindo suprimento contínuo de energia ao SIN. 

16 Leilão para usinas que ainda serão construídas. 

17 Leilão A-3: licitação para a contratar de energia elétrica advinda de empreendimentos de geração novos 

realizadas com 3 (três) anos de antecedência do início do suprimento.  
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termelétrica, que custassem até R$ 126,00/MWh. No entanto, nenhum empreendimento 

fotovoltaico se propôs a aceitar o valor oferecido, devido a incertezas regulatórias e aos altos custos 

de implantação das instalações, ao passo que nesta chamada foram contratados apenas parques 

eólicos, totalizando uma contratação de 867,6 MW (TOLMASQUIM, 2016). 

Porém, no mesmo ano, em uma atitude até então inédita, o governo do estado de 

Pernambuco, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper), 

realizou um leilão exclusivo para energia solar, contratando seis projetos ao preço de R$ 

228,63/MWh, com a promessa de obras concluídas em 18 meses. No entanto, até o ano de 2015, 

somente uma das contratadas havia entrado em operação, tendo os outros empreendimentos suas 

atividades adiadas sob a prerrogativa de utilização de equipamentos produzidos no próprio estado 

(JORNAL DO COMMERCIO - PE, 2015). 

Em âmbito nacional, o ponto de partida para a expansão da participação da Energia Solar 

Fotovoltaica no Sistema Interligado Nacional se deu a partir da inclusão das usinas nos Leilões de 

Comercialização de Energia a um preço competitivo, diferentemente do que ocorreu no A-3 de 

2013. Até o momento, foram três os leilões realizados e consolidados, contemplando a referida 

tecnologia (EPE, 2014; EPE, 2015; EPE, 2016): 

 Leilão de Energia de Reserva de 2014 (LER 201418 ), objetivando a contratação de 

energia proveniente de fonte solar fotovoltaica, fonte eólica e empreendimentos de 

biomassa composta por: resíduos sólidos urbanos e/ou biogás de aterro sanitário ou 

biodigestores de resíduos vegetais ou animais, assim como lodos de estações de 

tratamento de esgoto, com previsão de início de suprimento em 1º de outubro de 

2017, para o prazo total de 20 anos. 

 1º Leilão de Energia de Reserva de 2015 (1º LER 201519 ), objetivando a 

contratação de energia proveniente de empreendimentos de fonte solar fotovoltaica, 

com previsão de início de suprimento em 1º de agosto de 2017, para o prazo total 

de 20 anos. 

 2º Leilão de Energia de Reserva de 2015 (2º LER 201520 ), objetivando a 

contratação de energia proveniente de empreendimentos de fonte solar fotovoltaica 

                                                 
18 Denominado pela CCEE “6º Leilão de Energia de Reserva” e regulamentado pela Portaria MME nº 236, 

de 30 de maio de 2014 e adiado de 10/10/14 para 31/10/14 através da Portaria MME nº 320, de 9 de julho de 
2014, o LER/2014. 

19 Denominado pela CCEE “7º Leilão de Energia de Reserva” e regulamentado pela Portaria MME nº 69, de 

13 de março de 2015 e adiado de 14/08/15 28/08/15 através da Portaria MME nº 275, de 16 de junho de 

2015. 

20 Denominado pela CCEE “7º Leilão de Energia de Reserva” e regulamentado pela Portaria MME nº 69, de 

13 de março de 2015 e adiado de 14/08/15 28/08/15 através da Portaria MME nº 275, de 16 de junho de 

2015. 



16 

 

e fonte eólica, com previsão de início de suprimento em 1º de novembro de 2018, 

para o prazo total de 20 anos. 

5. POTENCIAL BRASILEIRO DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

O potencial de geração de um país a respeito da energia solar fotovoltaica está relacionado 

a fatores atmosféricos como nebulosidade e umidade relativa, em conjunto com a energia total 

incidente do Sol (irradiação). Portanto dependente da latitude da região e posição no tempo (horário 

do dia e estação do ano), características determinadas pela inclinação do eixo da Terra em relação a 

seus movimentos de translação e rotação (ANEEL, 2003). 

De posse dessas informações é possível designar qual seria o cenário propício para geração 

de energia fotovoltaica: a princípio, proximidade com a linha do equador para evitar variações 

intensas de duração do dia solar, e posteriormente condições atmosféricas como pouco ou nenhuma 

nebulosidade para evitar sombreamento. No entanto quanto maior a irradiação, maior a temperatura, 

e painéis fotovoltaicos perdem eficiência com altas temperaturas (acima de 25ºC – Standard Test 

Conditions- STC)21, devido a seu efeito na tensão, que diminui, enquanto a corrente sofre aumento 

insignificante. Porém, com baixa incidência solar a produção de energia não é satisfatória, portanto 

o ônus advindo de altos índices de radiação deve ser administrado pelo projetista através da 

disposição do sistema de PF no processo de instalação (GNOATTO et al.,2004). 

De posse destas considerações técnicas, é possível inferir que o Brasil é um país 

estrategicamente localizado, seja por seu território entre trópicos, o que garante maior verticalidade 

dos raios solares, ou ainda por sua proximidade com a linha do equador somados à sua vasta 

extensão territorial. Estas características chaves solucionam dois fatores que desafiam a adoção de 

energia fotovoltaica: irradiação insatisfatória e falta de áreas para a instalação de usinas. (PINHO et 

al., 2014). 

De acordo com o SWERA22 (2006), o país atualmente registra radiação na faixa 4.200 a 

6.700 kWh/m2 /ano, para efeito de comparação, o menor nível de irradiação é 40% superior ao 

maior nível de irradiação solar na Alemanha, país referência neste mercado, ou ainda, se sistemas 

fotovoltaicos fossem instalados sobre o lago da Usina Hidrelétrica de Itaipu (área de 1.350 km²), a 

energia elétrica gerada seria equivalente à metade da demanda nacional para o ano de 2013 

(CABRAL, CAZELGRANDI e SENNA, 2013). 

                                                 
21 STC são condições uniformes de teste que permitem realizar comparações uniformes de módulos 

fotovoltaicos de diferentes fabricantes. As condições de ensaio são definidas da seguinte forma - irradiação: 

1000 W / m², temperatura: 25 ° C, AM: 1,5 (AM significa massa de ar/espessura da atmosfera, no equador a 

massa de ar = 1). Essas condições ideias são quase impraticáveis em um sistema de PF real, portanto para 

aplicações em campo a norma define a temperatura nominal, que geralmente varia entre 40 ºC e 50 ºC. 

22 SWERA: Solar and Wind Energy Resource Assessment 
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Os índices de radiação não são homogêneos para todo o país, devido à vasta extensão 

territorial o país sofre diferentes influências geoclimáticas que são preponderantes para a radiação 

diária. A partir de estudos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), é possível relatar 

quais regiões recebem mais radiação, em que período do ano e o porquê. Abaixo o Quadro 1 com 

estas alternâncias, seguido de mapa com média anual da irradiação23 (Figura 2) (SWERA, 2006). 

 

Quadro 1: Sazonalidade da Irradiação em diferentes períodos do ano nas regiões Brasileiras. 

 

 

                                                 
23 A irradiação a ser considerada na Figura 2 e no Quadro 1 é a solar diária incidente sobre um plano 

inclinado igual a latitude do pixel em consideração, pois esta traz maior contribuição à energia solar 

fotovoltaica por representar a máxima captação da energia solar incidente. 

Região Período de maior Irradiação Período de menor Irradiação 

Oeste do Amazonas - 
Baixa irradiação durante todo o 

ano. 

Oeste da região Nordeste e Norte 

de Minas Gerais, Nordeste de 

Goiás e Sul do Tocantins 

Alta incidência de irradiação 

durante todo o ano 
- 

Região Sul Verão Inverno 

Região Central Outono e Inverno Primavera e Verão 

Região Sudeste Primavera Inverno 
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Figura 2: Média anual da Radiação Solar no Plano Inclinado. 

 

6. INDUSTRIA FOTOVOLTAICA 

A indústria de produção das 3 gerações de PF tem suas peculiaridades, porém, devido ao 

fato de atualmente cerca de 90% dos painéis produzidos no mundo serem constituídos de células de 

silício mono ou policristalino o foco será para a cadeia produtiva da primeira geração (EPE, 2012) 

A esta cadeia pode-se atribuir cinco etapas. A primeira delas é a respeito do processo de 

beneficiamento do silício, responsável por aumentar o grau de pureza de 99,5% (sua pureza natural 

encontrada na natureza) para 99,999999% (seis noves de pureza). Posteriormente o silício em grau 

solar será submetido a dopagem e cristalização, transformando-se em lingotes com estrutura mono 

ou policristalina, uma vez nesta forma segue para terceira fase, a laminação (wafer), para a 

produção de células e módulos fotovoltaicos. Após a produção do módulo o mesmo passa pela 

quarta etapa onde lhe é adicionado equipamento complementares como baterias, conversores e 

suportes, para enfim se constituir um sistema fotovoltaico e alcançar a quinta etapa, a de geração de 

energia (EPE, 2012) 
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Na última década a indústria mundial com o intuito de antecipar o crescimento de 

demanda por sistemas, produziu PF em excesso, levando vários fabricantes a fechar suas portas, 

porém segundo o REN (2016), a dinâmica de oferta e demanda começou a se recuperar em 2013, 

devido ao crescimento da demanda por módulos, de 2014 para 2015 houve um crescimento de 

capacidade instalada no mundo de 50 GW. Grande parte desse aumento de demanda se deve a 

mercados como a China e a Índia, pois, atualmente os asiáticos são responsáveis 87% da produção 

mundial de PF, sendo 64% pertencente aos chineses. Em contrapartida, a Europa e os Estados 

Unidos vêm perdendo mercado ao longo dos últimos anos, representando 6% e 2% da produção 

mundial, respectivamente. 

Apesar da queda na produção europeia, o status do consumo e instalação de energia solar 

continua crescente. A Europa consome aproximadamente 80% dos PF produzidos no mundo, ainda 

que o PF seja em sua maioria chinesa, 50% do valor agregado ao produto continua sendo europeu, 

devido aos outros componentes mecânicos que constituem o sistema fotovoltaico (REN21, 2016)  

 6.1 INDÚSTRIA BRASILEIRA 

O Brasil possui uma das maiores reservas de silício do mundo, e já possui indústrias que 

beneficiam o silício a nível metalúrgico, mas não ainda em nível de pureza para aplicação em PF. O 

maior desafio do país neste momento para o desenvolvimento da indústria neste setor é tornar a 

tecnologia de fabricação economicamente viável, pois, ainda que o país detenha a tecnologia, ela é 

produzida apenas em caráter piloto na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(TOLMASQUIM, 2016). 

O Ministério do Minas e Energia acredita que esta é uma realidade prestes a ser mudada, 

com a instalação de um parque industrial competitivo, a adoção de produção de silício solar seria 

uma consequência desta implantação (CGEE, 2010). 

Ainda que não seja possível a produção das células, no território existe indústria que 

importa este elemento e faz a montagem no módulo em sua planta brasileira, como é o caso da 

Tecnometal, que iniciou sua produção no Brasil em 2010. Este será um processo natural para 

futuras indústrias, visto que o país detém apenas as pontas da cadeia produtiva (etapa 1, 4 e 5) 

(ABINEE, 2012). 

6.2 ANÁLISE AMBIENTAL DA CADEIA PRODUTIVA DOS SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 

O processo industrial de qualquer produto acarreta em passivos ambientais, para a 

produção de PF não é diferente, ao passo que a peculiaridade é que além de passivos, após 

consolidados, o PF pode gerar ativos ambientais, devido à substituição do uso de energia por fonte 

fóssil para fontes renováveis. Porém, a grande questão que deve ser analisada cuidadosamente é até 
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que ponto a energia consumida durante o ciclo de vida do PF é superior à produzida durante o seu 

ciclo de vida, a chamada energia líquida. Esta temática será discutida adiante baseado no estudo de 

viabilidade econômica e ambiental desenvolvido pela Golçalves (2014).  

Para poder responder a este questionamento é preciso rever a cadeia produtiva dos 

sistemas e pontuar os usos de recursos, bem como a poluição decorrente dos processos de produção. 

Este resgate do ciclo de vida pode gerar análises para o levantamento de energia primária 

consumida, o tempo de retorno energético (EPBT-Payback Time)24, emissões de GEE’s, emissões 

de metais pesados, uso do solo e pegada de água e ainda acrescentar levantamento de resíduos 

gerados. 

De forma geral algumas etapas do processo produtivo geram mais passivos, como por 

exemplo o beneficiamento de silício que corresponde a índices de 120 a 200 kWh/kg de silício grau 

solar, representando cerca de 25% do seu custo de produção, ou ainda 47% do consumo de energia 

da cadeia produtiva. 

O payback time para PF de silício varia entre 2 e 4.12 anos, em comparação com outras 

tecnologias, da segunda e terceira geração, os módulos Mono e Policristalinos são os que 

apresentam o maior EPBT, considerando que esta é a tecnologia mais antiga, era previsto que 

tecnologias mais novas apresentem tempo de retorno menor. 

Quanto às emissões, estas são computadas de forma indireta de acordo com o consumo de 

energia durante os processos industriais. Dados de 2003 mostram que a indústria alemã de PF 

lançava na atmosfera 180g de CO2eq /kWh, ao passo que a Austrália lançava 100 g de CO2eq /kWh. 

Nos dias atuais este valor é bem menor, em boa parte devido á melhoria da eficiência dos processos, 

em média atualmente é emitido à atmosfera 44,5 g de CO2eq /kWh. 

A emissão de metais pesados é considerada através do processamento de materiais e 

também indiretamente do consumo de energia. Novamente os PF de silício apresentaram números 

maiores quando comparados com outras tecnologias, gerando para arsênio 3g/GWh, crômio 

6g/GWh, chumbo 8 g/GWh, mercúrio 2g/GWh e níquel 24g/GWh. 

O uso do solo e de água por UFV é um dos menores se comparado a outras fontes de 

energia como a termelétrica e hidrelétrica. A demanda por área para um reservatório de hidrelétrica, 

por exemplo, é substancialmente maior, sem considerar a perda de biodiversidade e estoque de 

biomassa que os alagamentos causam, ou ainda o uso de água para arrefecimentos de outros 

sistemas de produção de energia como as termelétricas, também não se compara ao uso em usinas 

UFV, chegando ao entendimento que esta é uma estratégia cabível para regiões que sofrem com 

estiagem. 

                                                 
24 Quanto tempo que um sistema demorará para compensar a energia que foi usada no seu processo 

produtivo e no restante do seu ciclo de vida. 
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Por fim, a produção de resíduos, que não é significativa durante o processo produtivo, se 

mostra uma futura preocupação para o pós-término da vida útil do módulo (25 anos). Ainda não há 

tratamento para este resíduo, visto que o desmantelamento dos equipamentos ainda não é 

representativo, por ser essa tecnologia relativamente nova. Porém, considerando a crescente 

demanda e instalação de sistemas, a reciclagem destes resíduos será uma demanda urgente para os 

próximos anos. 

7. CENÁRIO ATUAL DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CENTRALIZADA NO 

BRASIL. 

7.1 SITUAÇÃO DAS USINAS SOLARES BRASILEIRAS 

Com o intuito de tornar o trabalho mais próximo à realidade possível e pertinente na 

análise sobre energia solar fotovoltaica centralizada no Brasil, foram levantados dados das UFV’s 

no banco de Geração de Informações de Energia Elétrica (ANEEL, 2016). Através dele foi possível 

tabular todos os projetos de usinas listados, compreendendo projetos em operação, em construção e 

com construção não iniciada. Muitos deles foram implementados antes da inserção das usinas 

solares nos leilões de comercialização e, portanto, dizem respeito a projetos registrados, mas que 

não necessariamente atendem à rede básica, ou funcionam em sistema isolado ou possuem fins de 

pesquisa, como algumas usinas instaladas em universidades brasileiras, totalizando 153 

empreendimentos, como pode ser verificado na Figura 3. 

 

Figura 3: Número de projetos e potência outorgada por fase, para a fonte solar fotovoltaica, segundo cadastro 

na ANEEL. 
 

A finalidade do banco de informações da ANEEL é comunicar a respeito da matriz 

energética em potência outorgada. Por isso, o nível de detalhamento de cada empreendimento deixa 
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a desejar em requisitos técnicos, financeiros e legais. A plataforma de comercialização no ambiente 

regulado, que hoje representa o maior instrumento de contratação de energia no país, favorece a 

pesquisa em sua transparência e sistematização dos dados. Por isso, este trabalho optou por avaliar 

em detalhes os projetos contratados nestes leilões. 

7.2 CONTRATAÇÃO POR MEIO DE LEILÕES 

Foram reunidos resultados dos três leilões até então realizados com contratação efetiva de 

novos empreendimentos em energia solar fotovoltaica, partindo de perspectivas básicas para 

compreensão das principais tendências e barreiras à expansão da fonte no país, levando em 

consideração o ambiente de contratação regulada. Todos os resultados apresentados a seguir são 

advindos das notas técnicas publicadas pela ANEEL acerca de cada evento (EPE, 2014; EPE, 2015; 

EPE, 2016) 

No total, 1.431 empreendimentos foram cadastrados para os três leilões, com uma potência 

total instalada de 44.269 MWp. No LER 2014, dos 400 registrados, 331 foram habilitados e 31 

vencedores, sendo a potência total contratada 890 MWp. No 1º LER 2015, dos 382 registrados, 341 

foram habilitados e 30 vencedores, sendo a potência total contratada de 834 MWp. Já no 2º LER 

2015, dos 649 registrados, 493 foram habilitados e 33 vencedores, com potência total contratada de 

929 MWp. As informações são apresentadas na Figura 4. 

 

 

Figura 4: Números referentes aos três leilões realizados no Brasil contemplando a contratação de energia 

solar fotovoltaica, incluindo quantidade e potência oferecida para os empreendimentos registrados, 

habilitados e contratados. 

 

Participaram dos leilões projetos advindos de 11 estados brasileiros, com maior número 

total de projetos (considerando os três leilões) da Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, 

São Paulo e Minas Gerais. Juntos, estes estados respondem por mais de 85% do número de 
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empreendimentos ofertados (1217 do total de 1431), equivalendo a cerca de 91% do total da 

potência instalada oferecida (40.199 do total de 44.269). Paraíba, Ceará, Tocantins, Goiás e Mato 

Grosso do Sul aparecem com menor expressividade. Considerando os 94 empreendimentos 

efetivamente contratados nestes três leilões, os Estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Piauí 

aparecem com maior número de projetos, com 34%, 18%, 11% e 10% do número total de usinas 

vencedoras (Figura 5). 

 
Figura 5: Distribuição por Estado do número de empreendimentos contratados nos três Leilões de Energia de 

Reserva realizados em 2014 e 2015, com a inclusão da fonte solar fotovoltaica. 

 

A respeito da inabilitação de empresas, os motivos listados para tanto são apresentados na 

Figura 6. Verifica-se que o Licenciamento Ambiental, principal motivo de inabilitação no LER 

2014, assume a segunda posição no 1º e 2º LER 2015, quando falhas no Parecer de Acesso25 

passam a representar maior causa de desclassificação de empresas. Também expressiva é a 

importância das restrições nos documentos relacionados ao Terreno26 para a avaliação de 

habilitação.  

                                                 
25 Não apresentação do parecer de acesso válido, no caso de empreendimentos que indicaram conexão em 

instalações da rede de distribuição, ou insuficiência de capacidade sistêmica de conexão (71 projetos), no 

caso de empreendimentos que indicaram conexão na Rede Básica, Demais Instalações de Transmissão ou 

Instalações de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada (ICG). 

26 Comprovação no direito de uso do local destinado à instalação da usina. 
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Figura 6: Distribuição percentual das ocorrências relacionadas à inabilitação de empreendimentos nos leilões 

de energia de reserva que contemplaram energia solar fotovoltaica, por leilão, por critério. 

 

7.2.1 Especificações Técnicas dos Empreendimentos Contratados por meio de Leilão 

No que se refere às especificações técnicas, constatou-se a soberania da tecnologia de 

silício Policristalino para os módulos fotovoltaicos apresentados nos projetos vencedores, seguindo 

a tendência mundial sobre tecnologias de primeira geração (Figura 7), todavia, houve crescimento 

da participação de usinas com módulos compostos por silício Monocristalino e filmes finos nos 

leilões realizados em 2015. 

 

Figura 7: Participação de diferentes tecnologias nos módulos fotovoltaicos nos projetos de energia solar 

fotovoltaica contratados em leilões. 

 

7.2.2 Investimento e Negociação nos Leilões de Contratação de Energia Fotovoltaica 

Finalmente, sobre os parâmetros financeiros, a Tabela 2 apresenta o investimento médio 

dos projetos vencedores de cada leilão, bem como o valor médio da energia contratada. A variação 
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do investimento é dada, dentre outros fatores, pelas diferenças tecnológicas, como o tipo de módulo 

e a aplicação ou não de tecnologia de rastreamento27. 

 

Tabela 2: Resumo dos valores médios para investimento e preço da energia para projetos de energia solar 

fotovoltaica contratados em leilões. 

 

 LER 2014 1º LER 2015 2º LER 2015 

Investimento Médio 
R$ 3.400,00 – 

R$ 5.100,00 / kWp 

R$ 3.117,00 – R$ 

5.141,00 / kWp 

R$ 3.117,00 – R$ 

6.122,00 / kWp 

Preço Médio da Energia R$ 215,12/ MWh R$ 301,79 MWh R$ 297,75 MWh 

 

7.3 TENDÊNCIAS DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CENTRALIZADA NO 

BRASIL 

Em análise aos dados obtidos nos bancos de dados da ANEEL e da CCEE, é possível 

entender o atual cenário brasileiro e também identificar as tendências de aplicação à tecnologia 

fotovoltaica no Brasil em projetos interligados ao SIN. 

Os projetos em construção, ou construção não iniciada somam 111 empreendimentos, logo 

a previsão é promissora para os anos de 2017 e 2018, em que a participação da energia solar na 

matriz tenha um grande salto devido o início de operação destes sistemas, com o uso de módulos 

Policristalino em sua maioria (82%), movimentando a economia dos estados da Bahia, Minas 

Gerais e São Paulo, sendo estes os maiores detentores de projetos. Dentre os 111, 94 são advindos 

de leilão em regime de ACR, e 7 sob o Ambiente de Contratação Livre (ACL)28. Portanto, é notável 

a contribuição dos certames na difusão do sistema centralizado de energia fotovoltaica. 

No entanto, os certames para os empreendedores da área são relativamente recentes, logo 

ainda passível de alguns ajustes no processo para os dois lados da contratação, da CCEE e dos 

leiloeiros. Isso se deve a alguns trâmites burocráticos necessários como, registro na ANEEL, 

certificação, parecer de acesso, licença ambiental e regularização do terreno. Porém, entende-se que 

o caminho não é diminuir as exigências, pois elas são necessárias, mas sim auxiliar os 

empreendedores, para diminuir o número de inabilitação por não cumprimento com os pré-

requisitos documentais. Esta realidade pode ser percebida através das estatísticas obtidas sobre as 

razões de inabilitação, o licenciamento ambiental sofreu queda enquanto os pareceres de acesso a 

redes de transmissão teve um crescimento considerável. 

                                                 
27 Sistemas de rastreamento, são mecanismos que através da automação, posicional os PF de acordo com a 

mudança da posição do Sol durante o dia, sistemas como este costumam representar ganhos de 0,5%, em 

relação ao sistema fixo. 

28 No ambiente livre, os geradores, comercializadores, importadores e exportadores de energia e 

consumidores livres e especiais têm liberdade para negociar e estabelecer em contratos os volumes de 

compra e venda de energia e seus respectivos preços. 
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Ao que tange as características financeiras, o menor preço praticado foi sobre o leilão de 

2014, em parte devido à crise que a indústria fotovoltaica ainda estava se recuperando na mesma 

época, devido ao excesso de oferta de PF no mercado mundial e também somado à queda do dólar. 

Porém, nos dois leilões subsequentes, percebe-se que a indústria estava no caminho de se recuperar, 

pois houve aumente significativo no preço de venda de energia de aproximadamente 28%. Esta 

flutuação poderia ser melhor administrada se existisse uma indústria nacional fotovoltaica 

consolidada.  

8. CONCLUSÃO 

A partir do desenvolvimento do presente trabalho foi possível entender que a evolução do 

uso da tecnologia fotovoltaica ainda está sendo feita a passos lentos no Brasil, o país mantém seu 

foco em hidrelétrica, como pode ser constatado nos planejamentos plurianuais. No entanto, o uso de 

painéis é crescente, principalmente no mercado da geração distribuída, ainda que este trabalho tenha 

por foco a geração centralizada, entende-se que a participação dos consumidores distribuídos é 

capaz de gerar demanda e consequentemente desenvolver a economia na área, resultando em 

viabilidade para as usinas por exemplo. 

A inclusão de forma efetiva da tecnologia depende da transposição de barreiras 

tecnológicas e econômicas, principalmente. Barreiras estas que por sua vez, tem forte 

interdependência de uma cooperação entre governo, academia e iniciativa privada. O grande 

potencial brasileiro de geração solar, sem a sinergia destes três agentes, não é o suficiente para 

estabelecer mudanças na matriz energética. 

O governo, amparado pelo apelo ambiental instituído pela COP 21, através de sua INDC, 

poderia estabelecer metas mais ambiciosas para a expansão de renováveis não convencionais com a 

prerrogativa da redução e mitigação de emissões, usando, por exemplo, do recurso da criação de 

demanda. A atuação mais efetiva na inserção por parte da administração pública brasileira, foram os 

leilões que contemplaram energia solar e marcos regulatórios através da ANEEL. A criação de 

condições para o fluxo contínuo de iniciativas deste tipo poderá atrair investidores, tanto para a 

construção de novos empreendimentos, quanto para o desenvolvimento industrial específico do 

setor, partindo do pressuposto de que haverá considerável aumento na demanda por tecnologia e 

mão de obra especializada. Este cenário poderia ser beneficiado, por exemplo,  por políticas de 

incentivos fiscais para aquisição de maquinário em geral, muitas vezes importado, para o 

empreendedor que adquirir produto nacional, podendo incorrer na criação  de um parque industrial 

de módulos e demais componentes adotados a sistemas fotovoltaicos. 

No entanto, é importante ressaltar que o Brasil ainda não consegue desenvolver a 

tecnologia das células em escala industrial, e é nesta deficiência que a academia deveria intervir. 
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Em países como Estados Unidos da América, Canadá, e Alemanha, a iniciativa privada investe 

massivamente em pesquisas dentro das universidades para desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 

tecnologias, que possam futuramente ser comercializadas pelo investidor. Enquanto no Brasil, 

iniciativas como esta são esporádicas. 

Na situação representada acima, investimentos seriam direcionados às universidades ou 

centros de pesquisas para o aperfeiçoamento de tecnologias existentes e também a busca por outros 

arranjos de captação de radiação, construção de núcleos de P&D com intercâmbio de profissionais 

especializados, vindos de países que possuem a tecnologia já estabelecida, e que possam 

compartilhar seus conhecimentos com cientistas, estudantes e engenheiros brasileiros. Além do 

investimento privado, o governo - representado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, ANEEL - 

também poderia realizar outros certames na categoria P&D. 

Além dos impactos diretos nas três esferas já citadas, a expansão da adoção de energia 

fotovoltaica impulsiona uma cadeia de vantagens indiretas, como o desenvolvimento de áreas 

extremamente carentes, a exemplo, o sertão nordestino que é castigado pela seca, mas possui um 

dos maiores níveis de radiação do país durante todo o ano e poderia usar sistemas fotovoltaicos para 

bombeamento, para desenvolver e diversificar a economia da região, ou ainda o desenvolvimento 

de reciclagem de PF, implantando programas de logística reversa, aumentando ainda mais os ativos 

relacionados à adoção desta fonte de energia. 

Além do fator social, o administrativo também poderia ser beneficiado. Notou-se que 

durante os três leilões os motivos de inabilitação dos empreendimentos foram mudando, devido à 

maior atenção e organização do governo para com os leilões, influenciando inclusive processos de 

licenciamento ambiental. 

De igual importância ao desenvolvimento intelectual, social e industrial estão as questões 

ambientais. Diante de uma política ambiental mundial cada vez mais restritiva às fontes fósseis e 

seus impactos, somados à crise energética vivida pelo país nos últimos anos devido à estiagem e má 

gestão do SIN, a importância da diversificação da matriz se faz cada vez mais urgente. No Brasil, 

ainda há o apelo de ribeirinhos, indígenas e ambientalistas sobre o represamento de rios para a 

construção de hidrelétricas, agravados ao fato de que a maior bacia hidrográfica no território se 

localiza sob relevo de planície, por conseguinte, os reservatórios demandam maior área e 

respectivamente causam maiores impactos. 

Ao adotar fontes renováveis sob o discurso ambiental ou do desenvolvimento sustentável, 

é preciso ter um olhar crítico, entender os passivos e ativos gerados na energia solar, comparados a 

outras fontes praticadas no país e no mundo. Uma redução de impactos mascarada, pautada em 

benefícios superficiais e que não consideram o ciclo de vida do sistema, é capaz de resultar em 

maiores passivos, respectivamente causando danos irreparáveis ao meio, bem como para o 
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indivíduo que nele vive, a exemplo os efeitos sentidos devido as mudanças climáticas: alterações 

nos regimes de chuva bem como seu impacto no agronegócio, e aumento da temperatura do 

ambiente e do oceano, que resultam em perda de biodiversidade e derretimento das calotas polares. 

Porém, se as reduções de impacto são efetivas e capazes de suprimir os passivos gerados, 

elas podem ainda fornecer um retorno financeiro pelo serviço ambiental prestado, por meio de 

iniciativas como, mercado de créditos de carbono e de certificados de energia renovável, por 

exemplo, incentivando outros empreendedores à mudança de postura e consumo de tecnologias e 

produtos com cunho renováveis e limpos. 

De maneira geral, a inclusão factual da energia solar fotovoltaica e igualmente o seu 

aprimoramento e desenvolvimento dentro da matriz brasileira é a aplicação efetiva do conceito de 

sustentabilidade, pois contempla os elementos social, e ambiental de forma a gerar vantagens e 

ainda viabilidade econômica. 
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