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RESUMO 

 

Nos últimos anos, no contexto internacional, os sistemas de energia solar 

fotovoltaica têm se apresentado como uma fonte viável de geração de energia 

elétrica, mais notadamente em sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica 

de distribuição. Estes sistemas se apresentam como alternativa às fontes de 

energia primárias fósseis atualmente predominantes na matriz energética 

mundial. No Brasil, apesar de privilegiados recursos naturais e de possuir 

intenso recurso solar, essa tecnologia ainda necessita de maiores investimentos, 

incentivos governamentais e legislação específica para sua utilização em larga 

escala. Este trabalho caracteriza os sistemas fotovoltaicos conectados à rede 

elétrica (SFCR), descreve os principais componentes e materiais e apresenta 

sistemas em operação no território brasileiro. Descreve um panorama da 

tecnologia no Brasil, apresenta, de acordo com estudos realizados pelo Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e supervisionados pelo Ministério de 

Ciência e Tecnologia, oportunidades de desenvolvimento do empreendimento 

fotovoltaico no país e sugestões para promover o estabelecimento e a 

sustentabilidade dessa abundante fonte de energia. 

 

Palavras-chave: Geração distribuída, Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede 

Elétrica, energia solar. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A economia mundial passa por grandes e rápidas transformações nos 

dias atuais. Muitos são os fatores determinantes para o crescimento econômico. 

Nesse sentido as inovações técnico-científicas têm papel relevante, de modo que 

não há como entender o funcionamento das economias capitalistas sem 

considerar o progresso técnico. O entendimento de como a tecnologia afeta a 

economia é vital para a compreensão do crescimento da riqueza dos países e 

dinâmica das sociedades contemporâneas. 

Presenciamos um rápido desenvolvimento das tecnologias de 

informação, da engenharia e da medicina. Essas tecnologias têm revolucionado o 

modo de vida da nossa sociedade. O esforço tecnológico possui várias 

dimensões críticas e, ao analisar a origem e a natureza das inovações, muitos 

autores concluem que as inovações transformam não apenas a economia, mas 

afetam profundamente toda a sociedade. Elas modificam a realidade econômica 

e social, além de aumentarem a capacidade de acumulação de riqueza e geração 

de renda. 

Atrelada ao exponencial progresso tecnológico, a economia mundial é 

abastecida, em sua grande maioria, por energias de natureza fóssil, como 

petróleo, gás natural e carvão mineral, das quais dependem quase todas as 

atividades da humanidade. A matriz energética mundial é composta, 

predominantemente, de fontes não renováveis. Apesar da natureza finita dos 

combustíveis fósseis, o consumo mundial de energia se baseia quase em sua 

totalidade nesse tipo de fonte primária, segundo mostram as estatísticas. 

As reservas atuais de petróleo e gás, mantendo a relação e o consumo 

existente, se esgotariam em 39 e 63,7 anos, respectivamente (ANP, 1999). 

A aplicação dos conhecimentos e inovações tecnológicos tem conduzido 

a melhoria das condições de vida da sociedade, pelo menos para uma parte da 



12 

população mundial, como mecanização e automação dos processos produtivos, 

acréscimo da qualidade e quantidade de alimentos, eliminação de doenças 

contagiosas e desenvolvimento de tratamento efetivo para outras, 

desenvolvimento de meios de transporte e comunicação, etc. 

Ao mesmo tempo, o desenvolvimento técnico-científico tem provocado 

perigos ecológicos em nível planetário, como desertificações, mudanças 

climáticas, poluição do solo e das águas subterrâneas, poluição de lagos, rios e 

mares, dentre outros. 

Assim, surge como dilema mundial a conciliação do desenvolvimento e 

as vantagens de um modo de vida aceitável com a redução dos impactos 

ambientais. 

Nesse sentido, a utilização de tecnologias “limpas” e renováveis 

apresenta-se como uma solução para enfrentar o caráter danoso e limitado das 

atuais fontes primárias de energia. Podemos citar a energia solar, a energia 

eólica, a energia hidráulica, a energia mareomotriz, a biomassa e a energia 

geotérmica. 

Diariamente incide sobre a superfície da terra mais energia vinda do sol 

do que a demanda total de todos os habitantes de nosso planeta em todo um ano. 

O aproveitamento da energia gerada pelo sol, inesgotável na escala terrestre de 

tempo (segundo os astrofísicos, o sistema solar ainda perdurará ao redor de 

quatro e meio bilhões de anos), tanto como fonte de calor quanto de luz, 

apresenta-se hoje como uma das alternativas energéticas mais promissoras para 

geração de energia “limpa” e desenvolvimento sustentável. Entre os vários 

processos de aproveitamento da energia solar, os mais usados atualmente são o 

aquecimento de água e a geração fotovoltaica de energia elétrica. 

Na década de 70 muitos países começaram a implantar sistemas 

fotovoltaicos em aplicações terrestres em zonas remotas. Os sistemas 

fotovoltaicos autônomos foram instalados em postos de saúde no meio rural, 
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refrigeração, bombeamento de água, telecomunicações, eletrificação rural e o 

restante atendia ao mercado mundial de produtos fotovoltaicos. O início da 

década de 90 ficou marcado pelo crescimento das aplicações dos sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica para uso residencial e comercial nos 

países desenvolvidos. 

Neste sentido, grande parte dos sistemas fotovoltaicos instalados no 

mundo decorreu de programas governamentais específicos desenvolvidos por 

cada país para estimular o uso da energia solar fotovoltaica. Tais programas vêm 

fomentando os sistemas fotovoltaicos através de incentivos fiscais e/ou 

financeiros para a população e auxiliando, de certa forma, as indústrias locais de 

equipamentos e serviços a se desenvolverem mais rapidamente. Atualmente, a 

energia solar fotovoltaica já integra a matriz energética de vários países como 

Alemanha, Japão, EUA e Espanha.  

O Brasil caracteriza-se por suas dimensões continentais, localização 

geográfica privilegiada, com intenso recurso solar, bacias hidrográficas com 

diversidade hidrológica, uma vasta faixa litorânea e, ainda, abundância vegetal. 

Estas condições naturais propiciam o aproveitamento das fontes renováveis de 

energia em quase todas as suas regiões. 

Apesar do abundante recurso solar no Brasil, os poucos programas 

criados para geração de energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos 

incentivaram pouco criação e consolidação de um mercado para o uso desta 

tecnologia no país. 

Existe, então, no Brasil, a necessidade de implantação de uma legislação 

específica para sistemas de energia solar fotovoltaica no intuito de aproveitar o 

potencial solar brasileiro, desenvolver a indústria nacional de equipamentos e 

serviços, com o fim de restringir a importação, e tornar a energia solar também 

efetivamente competitiva. 
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2 OBJETIVOS 

 

Caracterizar os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica de 

distribuição, estudar a situação da tecnologia no cenário brasileiro, as barreiras à 

sua implementação e as possibilidades de desenvolvimento sustentável do 

mercado solar fotovoltaico nacional. 

 

3 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

3.1 Histórico 

 

O efeito fotovoltaico foi observado pela primeira vez em 1839 por 

Edmond Becquerel que verificou que placas metálicas, de platina ou prata, 

mergulhadas num eletrólito produziam uma pequena diferença de potencial 

quando expostas à luz.  

Mais tarde, em 1877, dois inventores norte americanos, W. G. Adams e 

R. E. Day, utilizaram as propriedades fotocondutoras do selênio para 

desenvolver o primeiro dispositivo de produção de eletricidade por exposição à 

luz. Tratava-se de um filme de selênio depositado num substrato de ferro e com 

um segundo filme de ouro, semitransparente, que servia de contato frontal. 

A história da primeira célula solar começou em Março de 1953 quando 

Calvin Fuller, um químico dos Bell Laboratories (Bell Labs), em Murray Hill, 

New Jersey, nos Estados Unidos da América, desenvolveu um processo de 

difusão para introduzir impurezas em cristais de silício, de modo a controlar as 

suas propriedades elétricas (um processo chamado “dopagem”). Fuller produziu 

uma barra de silício dopado com uma pequena concentração de gálio, que o 

torna condutor, sendo as cargas móveis positivas (e por isso é chamado silício do 

“tipo p”). Seguindo as instruções de Fuller, o físico Gerald Pearson, seu colega 
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nos Bell Labs, mergulhou esta barra de silício dopado num banho quente de 

lítio, criando assim na superfície da barra uma zona com excesso de elétrons 

livres, portadores com carga negativa (e por isso chamado silício do “tipo n”). 

Na região onde o silício “tipo n” fica em contato com o silício “tipo p”, a 

“junção p-n”, surge um campo elétrico permanente. 

Ao caracterizar eletricamente esta amostra, Pearson verificou que 

produzia uma corrente elétrica quando a amostra era exposta à luz. Pearson tinha 

acabado de fazer a primeira célula solar de silício. 

Pearson procurou o engenheiro Daryl Chapin, também seu colega nos 

Bell Labs, que ensaiara células solares de selênio, conhecidas há muito, mas 

com resultados decepcionantes: a eficiência máxima que conseguira era bem 

inferior a 1%. Ensaiando a nova célula, Chapin e Pearson verificaram que a 

eficiência de conversão era de cerca de 4%, muitas vezes maior do que a melhor 

célula de selênio. 

Continuando o estudo da nova célula, Fuller experimentou fazer a 

dopagem do tipo n usando uma difusão de fósforo, e obteve uma junção p-n 

mais estável do que a anterior. Posteriormente, Fuller substituiu o gálio por 

arsênio (formando um substrato do tipo n) seguido por uma difusão de boro 

(formando uma zona do tipo p à superfície). As novas células podiam agora ser 

facilmente soldadas e revelaram uma eficiência recorde, atingindo 6%. 

Diante destes resultados, e após o Pentágono ter autorizado a sua 

publicação, a primeira célula solar foi apresentada na reunião anual da National 

Academy of Sciences, em Washington, e anunciada numa conferência de 

imprensa em 25 de Abril de 1954. Os resultados foram submetidos para 

publicação no Journal of Applied Physics e registrada uma patente. A Figura 1 

mostra, além de um extrato desta patente, fotos históricas do primeiro módulo 

solar e de uma anotação extraída dos documentos de projeto do laboratório, onde 

Fuller sugere a Chapin um modelo para montagem da célula solar. 
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Figura 1 (a) Anotações de Fuller para Chapin sugerindo um modelo para as 

células solares (KAZMERSKI, 2006); (b) Foto do primeiro módulo 

solar do Bell Laboratory (KAZMERSKI, 2006); (c) Extrato da patente 

da primeira célula solar, registrada em 1954 por D. M. Chapin e 

colaboradores, do Bell Laboratories (BRITO, 2005). 

 

A primeira aplicação das células solares de Chapin, Fuller e Pearson foi 

realizada em Americus, no estado da Georgia, para alimentar uma rede 

telefônica local. O módulo, com nove células com 30 mm de diâmetro, foi 

montado em Outubro de 1955 e removido em Março de 1956. Os resultados 

foram promissores. 

No entanto, rapidamente se compreendeu que o custo das células solares 

era demasiado elevado, pelo que a sua utilização só podia ser economicamente 

competitiva em aplicações muito especiais, como, por exemplo, para produzir 



17 

eletricidade no espaço. 

Inicialmente, os satélites usaram pilhas químicas ou baseadas em 

isótopos radioativos. As células solares eram consideradas uma curiosidade, e 

foi com grande relutância que a NASA aceitou incorporá-las, como back-up de 

uma pilha convencional, no Vanguard I, lançado em Março de 1958. A pilha 

química falhou, mas o pequeno painel com cerca de 100 cm2, que produzia 

quase 0,1 W, manteve o transmissor de 5 mW em funcionamento muito para 

além de todas as expectativas: o Vanguard I manteve-se operacional durante oito 

anos. Depois desta demonstração de confiabilidade, durabilidade e baixo peso, o 

programa espacial norte-americano adotou as células solares como fonte de 

energia dos seus satélites. 

Também o programa espacial soviético viu nas células solares a solução 

para uma fonte de energia inesgotável para os seus satélites. Dois meses depois 

do lançamento do Vanguard I, foi a vez do Sputnik-3. E muitos outros se 

seguiram nas décadas seguintes. Hoje, todos os veículos espaciais são equipados 

com células solares, desde a International Space Station aos Mars Rover. 

O desenvolvimento de células solares cada vez mais eficientes para 

utilização no espaço levou a alguns avanços tecnológicos importantes na década 

que se seguiu. É o caso da substituição, a partir de 1960, do contacto frontal 

único por uma rede de contactos mais finos mais espalhados, reduzindo a 

resistência série e aumentando a eficiência. 

Outro avanço importante foi a chamada “célula violeta”, dos COMSAT 

Laboratories, que obteve uma eficiência recorde de 13,5%. 

Na década de setenta surgiram as primeiras aplicações terrestres. Foi o 

caso das células da SOLAREX, uma empresa de Jospeh Lindmeyer, que 

começou a produzir módulos fotovoltaicos para sistemas de telecomunicações 

remotos e bóias de navegação. Este tipo de aplicações muito específicas eram 

então as únicas economicamente interessantes devido à inexistência de fontes de 
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energia alternativas à eletricidade solar. Esta situação viria a mudar de figura 

quando, no outono de 1973, o preço do petróleo quadruplicou.  

O pânico criado pela crise petrolífera de 1973 levou a um súbito 

investimento em programas de investigação para reduzir o custo de produção 

das células solares. Algumas das tecnologias financiadas por estes programas 

revolucionaram as idéias sobre o processamento das células solares. É o caso da 

utilização de novos materiais, em particular o silício multicristalino (em vez de 

cristais únicos de silício, monocristais, muito mais caros de produzir) ou de 

métodos de produção de silício diretamente em fita (eliminando o processo de 

corte dos lingotes de silício, e todos os custos associados). Outra inovação 

particularmente importante do ponto de vista de redução de custo foi a deposição 

de contatos por serigrafia em vez das técnicas tradicionais: a fotolitografia e a 

deposição por evaporação em vácuo. O resultado de todos estes avanços foi a 

redução do custo da eletricidade solar de 80 $/Wp para cerca de 12 $/Wp em 

menos de uma década.  

Do ponto de vista da eficiência de conversão das células solares, a 

barreira dos 20% de eficiência foi pela primeira vez ultrapassada pelas células de 

silício monocristalino da Universidade de New South Wales, na Austrália, 

enquanto a equipe de Dick Swanson atingiu os 25% de eficiência em células 

com concentrador. 

As décadas de oitenta e noventa foram também marcadas por um maior 

investimento em programas de financiamento e de demonstração motivados 

sobretudo pela consciência crescente da ameaça das alterações climáticas devido 

à queima de combustíveis fósseis. Exemplos destas iniciativas são a instalação 

da primeira central solar de grande envergadura (1 MWp) na Califórnia, em 

1982, e o lançamento dos programas de “telhados solares” na Alemanha (1990) 

e no Japão (1993). Os poderes políticos compreenderam então que a criação de 

um verdadeiro mercado fotovoltaico não poderia basear-se apenas no 
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desenvolvimento tecnológico, aumentando a eficiência das células (como na 

época da corrida ao espaço), ou reduzindo o seu custo de produção (como depois 

da crise do petróleo), mas também através de uma economia de escala: quantas 

mais células forem fabricadas, menor será o custo unitário. 

Foi do resultado de iniciativas de estímulo ao mercado fotovoltaico, 

como, por exemplo, a lei das tarifas garantidas na Alemanha, que resultou o 

crescimento exponencial do mercado da eletricidade solar verificado no final dos 

anos noventa e princípios deste século: em 1999 o total acumulado de painéis 

solares atingia o primeiro gigawatt, para, três anos depois, o total acumulado ser 

já o dobro. 

Entretanto, o desenvolvimento tecnológico fotovoltaico não pára. Assim, 

em 1998 foi atingida a eficiência recorde de 24,7%, com células em silício 

monocristalino, enquanto, em 2005, o grupo do Fraunhofer Institut for Solar 

Energy Systems anunciou uma eficiência superior a 20% para células em silício 

multicristalino. Células solares com configurações mais complexas, as chamadas 

células em cascata (in tandem) que consistem na sobreposição de várias células 

semicondutoras, cada uma otimizada para um dado comprimento de onda da 

radiação, permitem atingir rendimentos de conversão superiores a 34%. 

 

3.2 O efeito fotovoltaico 

 

O efeito fotovoltaico dá-se em materiais da natureza denominados 

semicondutores que se caracterizam pela presença de bandas de energia onde é 

permitida a presença de elétrons (banda de valência) e de outra onde totalmente 

“vazia” (banda de condução). 

O semicondutor mais usado é o silício. Seus átomos se caracterizam por 

possuírem quatro elétrons que se ligam aos vizinhos, formando uma rede 

cristalina. Ao adicionarem-se átomos com cinco elétrons de ligação, como o 
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fósforo, por exemplo, haverá um elétron em excesso que não poderá ser 

emparelhado e que ficará "sobrando", fracamente ligado a seu átomo de origem. 

Isto faz com que, com pouca energia térmica, este elétron se livre, indo para a 

banda de condução. Diz-se assim, que o fósforo é um dopante doador de elétrons 

e denomina-se dopante n ou impureza n. 

 

 

Figura 2 Corte transversal de uma célula fotovoltaica 

 

Se, por outro lado, introduzem-se átomos com apenas três elétrons de 

ligação, como é o caso do boro, haverá uma falta de um elétron para satisfazer as 

ligações com os átomos de silício da rede. Esta falta de elétron é denominada 

buraco ou lacuna e ocorre que, com pouca energia térmica, um elétron de um 

sítio vizinho pode passar a esta posição, fazendo com que o buraco se desloque. 

Diz-se portanto, que o boro é um aceitador de elétrons ou um dopante p. 

Se, partindo de um silício puro, forem introduzidos átomos de boro em 

uma metade e de fósforo na outra, será formado o que se chama junção pn. O 
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que ocorre nesta junção é que elétrons livres do lado n passam ao lado p onde 

encontram os buracos que os capturam; isto faz com que haja um acúmulo de 

elétrons no lado p, tornando-o negativamente carregado e uma redução de 

elétrons do lado n, que o torna eletricamente positivo. Estas cargas aprisionadas 

dão origem a um campo elétrico permanente que dificulta a passagem de mais 

elétrons do lado n para o lado p; este processo alcança um equilíbrio quando o 

campo elétrico forma uma barreira capaz de barrar os elétrons livres 

remanescentes no lado n. 

Se uma junção pn for exposta a fótons com energia maior que o gap, 

ocorrerá a geração de pares elétron-lacuna; se isto acontecer na região onde o 

campo elétrico é diferente de zero, as cargas serão aceleradas, gerando assim, 

uma corrente através da junção; este deslocamento de cargas dá origem a uma 

diferença de potencial ao qual chamamos de Efeito Fotovoltaico. Se as duas 

extremidades do "pedaço" de silício forem conectadas por um fio, haverá uma 

circulação de elétrons. Esta é a base do funcionamento das células fotovoltaicas. 

 

 

Figura 3 Efeito fotovoltaico na junção pn 
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3.3 Tecnologias disponíveis 

 

Em termos de aplicações terrestres, dentre os diversos semicondutores 

utilizados para a produção de células solares fotovoltaicas, destacam-se por 

ordem decrescente de maturidade e utilização o silício cristalino c-Si; o silício 

amorfo hidrogenado a-Si:H ou simplesmente a-Si; o Si do tipo HIT, o telureto de 

cádmio CdTe e os compostos relacionados ao dissulfeto de cobre e índio 

CuInSe2 ou CIS. 

O c-Si é a tecnologia fotovoltaica mais tradicional e a única dentre as 

mencionadas acima que faz uso de lâminas cristalinas (diâmetro ~10cm) 

relativamente espessas (espessura 300-400 µm). Todas as outras tecnologias 

estão baseadas em películas delgadas (filmes finos, com espessura da ordem de 

1µm) de material ativo semicondutor. Filmes finos para aplicações fotovoltaicas 

estão sendo desenvolvidos para a geração de potência elétrica por apresentarem 

baixos custos de produção decorrentes das quantidades diminutas de material 

envolvido, das pequenas quantidades de energia envolvidas em sua produção, do 

elevado grau de automação dos processos de produção (grande capacidade de 

produção) e seu baixo custo de capital (Rüther, R. 1993). 

Em termos de eficiência de conversão fotovoltaica, a tecnologia do c-Si 

é, entre as tecnologias utilizadas em aplicações terrestres, a que apresenta a 

maior eficiência, ao redor de 15% para módulos disponíveis no mercado. As 

tecnologias de filmes finos, sendo inerentemente menos eficientes e também por 

estarem ainda na infância de seu desenvolvimento, têm no momento um 

rendimento ao redor de 8% para módulos comerciais, o que significa que se 

necessita de aproximadamente o dobro da área em painéis solares de filmes finos 

para obter a mesma energia fornecida pelos módulos de c-Si. 
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3.3.1 Silício cristalino (c-Si) 

 

O c-Si (Figura 4) é a mais tradicional das tecnologias fotovoltaicas e 

ainda hoje apresenta maior escala de produção a nível comercial. O c-Si se 

consolidou no mercado fotovoltaico internacional por sua extrema robustez e 

confiabilidade. Entretanto, o custo de produção destes módulos fotovoltaicos é 

bastante elevado e as possibilidades de reduzi-lo são limitadas. 

 

 

Figura 4 Módulos fotovoltaicos de c-Si 

Fonte: Kyocera solar 

 

No caso de células fotovoltaicas de silício monocristalino (m-Si), o 

monocristal é “crescido” a partir de um banho de silício fundido de alta pureza 

(Si = 99,99% a 99,9999%) em reatores sob atmosfera controlada e com 

velocidades de crescimento do cristal extremamente lentas (da ordem de 

cm/hora). Sendo que as temperaturas envolvidas são da ordem de 1400 ºC, o 

consumo de energia neste processo é extremamente intenso e o chamado 

“energy pay-back time” (tempo necessário para que o painel gere energia 

equivalente à utilizada em sua fabricação) é superior a três anos. Etapas 
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complementares ao crescimento do monocristal envolvem usinagem do tarugo; 

corte de lâminas por serras diamantadas; lapidação, ataque químico e polimento 

destas lâminas (processos estes todos em que ocorrem consideráveis perdas de 

material); processos de difusão/dopagem, deposição da máscara condutora da 

eletricidade gerada e finalmente a interconexão de células em série para a 

obtenção do painel fotovoltaico. Células de silício monocristalino, de área de 4,0 

cm2 apresentaram eficiência de 24,7% em testes realizados nos laboratórios 

Sandia, em março de 1999 (KAZMERSKI, 1999). 

As células de silício policristalino (p-Si) são menos eficientes, mas 

também são mais baratas, já que a perfeição cristalina é menor que no caso do 

silício monocristalino e o processamento mais simples. Elas consistem de 

“wafers” de silício policristalino tratado quimicamente. A espessura dos 

“wafers” comerciais está entre 200 e 400 µm, sendo cobertos por uma grade 

metálica em ambas as faces para formar o contato elétrico. O material de partida 

é o mesmo que para o silício monocristalino, o qual é fundido e posteriormente 

solidificado direcionalmente, o que resulta num cristal com grande quantidade 

de grãos, no contorno dos quais se concentram os defeitos que tornam este 

material menos eficiente do que o silício monocristalino em termos de conversão 

fotovoltaica. O silício policristalino é a tecnologia fotovoltaica mais tradicional, 

mas o fato de fazer uso de “wafers” representa uma maior limitação em termos 

de redução de custos de produção, tendo em vista a quantidade de material 

utilizado na fabricação das células. 

Eficiências em torno de 19,8% têm sido demonstradas para células de 

áreas de 1,09 cm2 em testes realizados nos laboratórios Sandia, em fevereiro de 

1998 (KAZMERSKI, 1999). 
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3.3.2 Silício amorfo hidrogenado (a-Si) 

 

No início dos anos 80 o a-Si era visto como a única tecnologia 

fotovoltaica em filmes finos (películas delgadas) comercialmente viável. Tendo 

sido pela primeira vez empregado em células solares em meados da década de 

70, imediatamente despontou como tecnologia ideal para aplicação em 

calculadoras, relógios e outros produtos onde o consumo elétrico é baixo. Por 

apresentar uma resposta espectral mais voltada para o azul, tais células se 

mostraram extremamente eficientes sob iluminação artificial (principalmente 

sob lâmpadas fluorescentes). 

Estas células são menos eficientes que as células de silício policristalino, 

no entanto, poderão vir a ser competitivas para produção em grande escala. Os 

processos de produção de silício amorfo ocorrem a temperaturas menores que 

300ºC, em processos a plasma, o que possibilita que estes filmes finos sejam 

depositados sobre substratos de baixo custo, como vidro, aço inox e alguns 

plásticos. Desta forma, foram desenvolvidos painéis solares hoje disponíveis no 

mercado que são flexíveis, inquebráveis, mais leves, semitransparentes, com 

superfícies curvas, que estão ampliando o mercado fotovoltaico por sua maior 

versatilidade. Por sua aparência estética mais atraente, o silício amorfo tem 

encontrado aplicações arquitetônicas diversas, substituindo materiais de 

cobertura de telhados e fachadas na construção civil. Eficiência estabilizada de 

13% tem sido demonstrada para células de pequena área (SHAH et al, 1999). 

O “energy pay-back time” para o a-Si é outro atrativo desta tecnologia e 

está em torno de um ano (devido principalmente à energia utilizada na 

fabricação do substrato de vidro, ou aço inox), consideravelmente menor que o 

do c-Si. 
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3.3.3 Células de Si do tipo HIT (Heterojunção com Filmes Finos Intrínsecos) 

 

As células de Si baseadas em heterojunções com filmes finos intrínsecos 

surgem como alternativa para fabricação de células solares. Esta célula combina 

silício cristalino (c-Si) na forma de wafer e filme fino de silício amorfo 

hidrogenado (a-Si:H) na mesma estrutura. A alta absorção na camada de a-Si 

reduz a densidade de corrente de curto circuito das células HIT, então a camada 

de a-Si tem que ser finas para reduzir perdas na absorção (Zhao et al., 2004). Há 

ainda uma camada de filme fino de um óxido transparente condutor (TCO) que 

pode atuar como camada anti-refletora ou contato transparente. Além disso, a 

superfície frontal da célula HIT são texturizadas para reduzir reflexões na 

superfície. Em geral utilizam-se filmes de ZnO nesses dispositivos. De acordo 

com Kazmerski (2006), sua eficiência de conversão é de 21% em uma área de 

100 cm2 (Sanyo). 

 

 

Figura 5 Representação de uma célula solar HIT 
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Em relação aos contatos ôhmicos sobre filmes finos de ZnO tipo n, 

Tuzemen et al., (2001) observaram que os contatos podem ser feitos com metais 

como Al ou Au. Já Pearton et al, (2005) observaram que metais como Ti, Al, Pt 

e Au podem ser utilizados como contatos ôhmicos para filmes de ZnO. 

 

3.3.4 Telureto de cadmio (CdTe) 

 

O mais recente competidor do c-Si e a-Si no mercado fotovoltaico para 

geração de potência é o CdTe, também na forma de filmes finos. Para aplicações 

em calculadoras este material já vem sendo usado há quase uma década, mas nas 

assim chamadas aplicações terrestres, somente agora é que começam a ser 

comercializados painéis solares de grandes áreas (o maior disponível no 

momento tem uma área de ~0,67 m2). Estes painéis, normalmente sob a forma 

de placas de vidro num tom marrom/azul escuro, também apresentam um 

atrativo estético em comparação ao c-Si e as empresas envolvidas com esta 

tecnologia vêm buscando as aplicações arquitetônicas como um nicho de 

mercado enquanto desenvolvem seu produto, ampliam seus volumes de 

produção e reduzem custos. 

Assim como no caso do a-Si, os custos de produção do CdTe são 

atrativamente baixos para produção em grande escala e esta tecnologia tem 

ótimas chances de despontar como um sério competidor no mercado fotovoltaico 

para a geração de potência elétrica. A relativamente baixa abundância dos 

elementos envolvidos e sua toxicidade são aspectos que têm de ser levados em 

conta, principalmente se esta tecnologia atingir quantidades significativas de 

produção. 

O recorde de eficiência de células individuais de CdTe de área 1,31 cm2 

em laboratório é de 16,5% (WU et al, 2001) e módulos têm apresentado 

eficiências superiores a 10% (MCCANDLESS et al, 2004). 
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3.3.5 Disseleneto de Cobre e Índio (CIS) 

 

Outro sério competidor no mercado fotovoltaico são os compostos 

baseados no disseleneto de cobre e índio, CuInSe2, ou simplesmente CIS, 

principalmente por seu potencial de atingir eficiências relativamente elevadas. 

Módulos fotovoltaicos de CIS apresentam, como o silício amorfo e o 

CdTe, uma ótima aparência estética e devem surgir no mercado com grandes 

superfícies, encontrando aplicações arquitetônicas diversas. Assim como no caso 

do CdTe, a pouca abundância dos elementos envolvidos e sua toxicidade são 

aspectos que têm de ser considerados se esta tecnologia atingir quantidades 

significativas de produção. 

Atualmente, a liga CuIn1-x GaxSe2 surge como uma alternativa ao CIS. 

Estas ligas, conhecidas como CIGS, mostram-se também promissoras para 

fabricação em grande escala. Elas são estáveis e resistentes não só quando 

expostas à radiação solar terrestre como também às condições de radiação no 

espaço. 

Eficiência de 19,2%, para células individuais de 1,04 cm2 de área, foi 

reportada em testes realizados no NREL, em novembro de 2002. 

 

3.4 Tipos de sistemas fotovoltaicos 

 

Um sistema fotovoltaico pode ser classificado em três categorias 

distintas: sistemas isolados, híbridos e conectados a rede. Os sistemas obedecem 

a uma configuração básica onde o sistema deverá ter uma unidade de controle de 

potência e também uma unidade de armazenamento. 
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3.4.1 Sistemas Isolados 

 

Sistemas isolados, em geral, utilizam-se alguma forma de 

armazenamento de energia. Este armazenamento pode ser feito através de 

baterias, quando se deseja utilizar aparelhos elétricos, ou armazenar-se na forma 

de energia gravitacional quando se bombeia água para tanques em sistemas de 

abastecimento. Alguns sistemas isolados não necessitam de armazenamento, o 

que é o caso da irrigação onde toda a água bombeada é diretamente consumida 

ou estocadas em reservatórios. 

 

 

Figura 6 Diagrama de sistemas fotovoltaicos em função da carga utilizada 
Fonte: CRESESB 

 

Em sistemas que necessitam de armazenamento de energia, usa-se um 

dispositivo para controlar a carga e a descarga na bateria. O “controlador de 

carga” tem como principal função não deixar que haja danos na bateria por 

sobrecarga ou descarga profunda. O controlador de carga é usado em sistemas 

pequenos onde os aparelhos utilizados são de baixa tensão e corrente contínua. 

Para alimentação de equipamentos de corrente alternada (CA) é 

necessário um inversor. Este dispositivo geralmente incorpora um seguidor de 

ponto de máxima potência necessário para otimização da potência final 
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produzida. Este sistema é usado quando se deseja mais conforto na utilização de 

eletrodomésticos convencionais. 

 

3.4.2 Sistemas Híbridos 

 

Sistemas híbridos são aqueles que, desconectado da rede convencional, 

apresenta várias fontes de geração de energia como por exemplo: turbinas 

eólicas, geração diesel, módulos fotovoltaicos entre outras. A utilização de 

várias formas de geração de energia elétrica torna-se complexo na necessidade 

de otimização do uso das energias. É necessário um controle de todas as fontes 

para que haja máxima eficiência na entrega da energia para o usuário. 

 

 

Figura 7 Exemplo de sistema híbrido 
Fonte: CRESESB 

 

Em geral, os sistemas híbridos são empregados para sistemas de médio a 

grande porte vindo a atender um número maior de usuários. Por trabalhar com 

cargas de corrente contínua, o sistema híbrido também apresenta um inversor. 

Devido a grande complexidade de arranjos e multiplicidade de opções, a forma 

de otimização do sistema torna-se um estudo particular para cada caso. 
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3.4.3 Sistemas conectados à rede de distribuição 

 

Estes sistemas não utilizam armazenamento de energia pois toda a 

geração é entregue diretamente na rede. Sistemas fotovoltaicos interligados à 

rede elétrica representam uma fonte complementar ao sistema elétrico de grande 

porte ao qual estão conectados. Todo o arranjo é conectado em inversores e estes 

fazem a interface com a rede elétrica. Estes inversores devem satisfazer as 

exigências de qualidade e segurança para que a rede não seja afetada, como 

sistema anti-ilhamento, distorção harmônica em consonância com as normas 

aplicáveis, saída CA com forma de onda senoidal pura, proteções contra 

sobretensões e sobrecorrente, dentre outras. 

 

 

Figura 8 Esquema de sistema interligado à rede elétrica 

Fonte: CRESESB 
 

4 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A REDE ELÉTRICA 

 

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (SFCR) podem ser 

de grande porte (as centrais fotovoltaicas) ou de pequeno porte (descentralizada 

e instalada em edificações urbanas). 
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4.1 Grandes centrais 

 

Uma grande central fotovoltaica fornece a potência è rede elétrica 

instantaneamente por meio de um ou mais inversores e transformadores (Figura 

9). Esses sistemas utilizam inversores comutados pela rede para evitar a 

operação isolada, e em geral, são equipamentos com seguidor de ponto de 

máxima potência (SPMP). 

 

 

Figura 9 Configurações de centrais fotovoltaicas com um (a) ou vários 
inversores (b) 

Fonte: Markvart (1994) 
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A Figura 10 mostra a primeira central de 1 MW de potência nominal em 

módulos de silício cristalino, montados em sistemas de seguimento em dois 

eixos, em um deserto próximo a Hysperia, no sul da Califórnia (MARKVART, 

1994). 

Essa instalação foi construída em 1982, próximo a uma subestação e, 

segundo Strong & Scheller (1993), levou menos de nove meses para ser 

concluída, suprindo cerca de 100 MWh/mês à rede elétrica de transmissão de 

alta tensão da concessionária, com poucas interrupções. 

 

 

Figura 10 Primeiro sistema fotovoltaico centralizado 
Fonte: Markvart (1994) 
 

Grandes centrais fotovoltaicas conectadas à rede têm a desvantagem de, 

por ocuparem grandes áreas, estarem geralmente afastadas do centro de 

consumo, necessitando de sistema de transmissão e distribuição até o ponto de 

consumo. Na Figura 11 ilustra-se a configuração básica desse tipo de aplicação. 
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Figura 11 Diagrama esquemático de uma central fotovoltaica 
 

Apesar das grandes centrais fotovoltaicas terem potência muito inferior 

em comparação às grandes centrais hidroelétricas, nucleares, etc., não há 

nenhuma barreira técnica ou qualquer restrição quanto a confiabilidade desses 

sistemas. 

 

4.2 Produção distribuída 

 

A chamada produção distribuída é constituída pelos módulos montados 

diretamente nas edificações ou em outros locais, tais como coberturas de 

estacionamentos, áreas livres etc. Essas edificações serão alimentadas pela 

energia elétrica produzida por esses por esses módulos, através de um inversor 

CC/CA, concomitantemente com a rede elétrica de distribuição em baixa tensão 

na qual estão interligadas. Esse sistema de produção de energia elétrica 

geralmente está presente em residências e em pequenos comércios. 

Na Figura 12, encontram-se todos os elementos que são utilizados em 

uma instalação solar fotovoltaica interligada à rede. Verificam-se os módulos 

onde ocorre a transformação de luz em energia elétrica, o inversor, a rede 

elétrica de distribuição, os medidores de energia e alguns exemplos de 
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equipamentos de uso final de energia elétrica. 

 

 

Figura 12 Esquema de uma casa com sistema fotovoltaico conectado à rede 
elétrica 

Fonte: Rüther, 2004 
 

Os sistemas solares fotovoltaicos interligados ao sistema de distribuição 

oferecem uma série de vantagens para o sistema elétrico. Dentre elas, pode-se 

destacar: 

- A energia é produzida junto à carga, assim as perdas nas redes de 

transmissão e distribuição são minimizadas; 

- A produção de energia elétrica ocupa um espaço já utilizado, uma vez 

que esta é integrada a edificação; 

- Investimentos em linhas de transmissão e distribuição são reduzidos; 
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- Existe a coincidência no consumo, principalmente em se tratando de 

prédios comerciais onde a maior utilização acontece no horário de 

maior produção de energia pelos módulos; 

- Edificações solares fotovoltaicos têm capacidade de oferecer suporte 

kVAr a pontos críticos da rede de distribuição (melhoria da qualidade 

de energia) (Barker, 1997; Ginn et al. 2003); 

- O sistema possui modularidade, ou seja, pode ser ampliado conforme 

haja carga da edificação se houver espaço para isso; 

- A montagem do sistema pode substituir materiais de revestimento e de 

cobertura; 

- É uma fonte de energia inesgotável, que está disponível praticamente 

em todos os locais, e produz energia limpa, silenciosa e renovável, sem 

emitir gases causadores do efeito estufa. 

 
Nos sistemas interligados à rede elétrica de distribuição, os geradores 

fotovoltaicos podem ser dimensionados para atender parte ou toda demanda da 

edificação. Essa produção de energia ocorre em CC e a utilização de eletricidade 

é feita em CA. Assim, é necessário um inversor que irá transformar CC em CA. 

Nas instalações residenciais conectadas à rede elétrica, pode-se utilizar 

tanto a energia fotogerada como a convencional. Nesse tipo de conexão, não há 

a necessidade de acumuladores de energia (baterias), pois quando se tem um 

consumo elétrico maior que a eletricidade produzida pelos módulos 

fotovoltaicos (isto ocorre normalmente ao amanhecer, durante a noite e nos dias 

sem ou com baixa radiação solar), a rede irá fornecer a energia necessária para o 

perfeito funcionamento da edificação. Ao contrário, quando se tem um consumo 

elétrico baixo ou quando os módulos produzem eletricidade acima do que está 

sendo consumido pela edificação, o excesso de energia elétrica é injetado na 

rede de distribuição da concessionária. A legalização desses sistemas em nosso 

país ainda depende de regulamentação. 
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A demonstração do descrito acima se encontra na Figura 13, sendo que 

no período de 18h às 5h (noite e amanhecer), em que não se tem radiação solar, 

o consumidor irá utilizar a energia da concessionária. No outro período, a 

residência irá consumir a energia fotovoltaica que necessita e o restante da 

energia produzida será vendida à concessionária. 

 

 
Figura 13 Curva de carga de uma residência (em vermelho), contrastada com a 

curva de produção de um sistema fotovoltaico com 700 Wp 
instalados (em verde) 

Fonte: Oliveira, 2002 
 
Pode ser notado que, dependendo do tamanho do sistema fotovoltaico, 

do tipo de conexão a rede e dos hábitos de consumo do morador da residência, 

ele pode deixar de pagar energia para a concessionária e passará a receber desta. 

Nas instalações comerciais, de qualquer porte, há ainda uma vantagem 

adicional que é a coincidência de produção e consumo de energia elétrica. Isto 

significa que no período que mais se consome eletricidade é justamente o 

período que os módulos fotovoltaicos estão produzindo energia elétrica. Com 

isso, dependendo do tamanho da instalação, o consumo via concessionária 

poderá ser reduzido substancialmente, conforme mostrado na Figura 14. 
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Figura 14 Curva de carga de prédio comercial com o consumo de energia (azul 
traço fino), energia fotogerada (em vermelho) e energia comprada da 
concessionária (azul traço grosso) 

Fonte: Oliveira, 2002 
 
O traço azul fino retrata o consumo de energia elétrica de um dia típico 

do local. A linha vermelha demonstra a energia elétrica produzida pelo gerador 

fotovoltaico instalado da edificação. A linha grossa azul mostra a energia que foi 

comprada da concessionária, ou seja, a diferença entre o consumo de um dia 

típico e o que foi gerado pelos módulos fotovoltaicos. 

Nota-se, conforme demonstrado acima, o caráter complementar da 

produção fotovoltaica e o consumo elétrico da edificação. Em caso de aumento 

da potência do sistema instalado, a dependência da concessionária diminuirá. 

Por sua natureza intermitente, sistemas fotovoltaicos tradicionalmente 

não são considerados como fontes despacháveis de energia e a eles são 

atribuídos normalmente fatores de capacidade (FC) baixos. No entanto, um 

gerador fotovoltaico de porte apropriado e localizado em um ponto estratégico 
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do sistema de distribuição pode trazer uma série de benefícios que vão além da 

quantidade de energia que são capazes de produzir. 

Alguns estudos demonstram (Barker et al., 1997; Hoff et al., 1992, 

Perez et al., 1993) que, sob condições favoráveis, especialmente em centros 

urbanos quando a demanda é devida a cargas de ar-condicionado em horários 

comerciais, a geração fotovoltaica coincide com o pico de demanda e pode 

assim contribuir efetivamente com o fator de capacidade localizado do 

alimentador em questão.  

Nessas regiões, o maior consumo ocorre no verão no período entre 

09:00h e 17:00h, exatamente o período de maior geração solar. Comparando 

curvas de consumo e geração solar, pode-se conhecer a “capacidade” que uma 

planta FV tem de gerar energia quando é necessária. Sendo assim, uma planta 

FV pode ser vista não apenas como uma fonte geradora de energia, mas também, 

e principalmente, como uma planta que aumenta a capacidade da rede elétrica 

local (Jardim, 2003). 

 

 
Figura 15 Representação da diminuição do pico de demanda com a geração FV 
Fonte: Jardim, 2004 
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Na Figura 15, a curva superior representa a curva de um alimentador 

com pico de demanda diurno, a curva intermediária representa a nova curva de 

demanda a ser suprida pela geração convencional caso seja complementada pela 

geração solar e a curva inferior descreve a geração fotovoltaica num dia limpo, 

ou seja, de máxima geração solar. 

 

4.3 SFCR instalados no Brasil 

 

No Brasil os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica 

necessitam de incentivos e investimentos para, efetivamente, integrarem a matriz 

energética nacional. A Tabela 1 apresenta informações sobre os sistemas 

fotovoltaicos interligados à rede elétrica em operação em território nacional. 

 

Tabela 1 SFCR em operação no Brasil, ano 2010 

Descrição do sistema Potência 
(kWp) 

Ano de 
instalação 

1 LABSOLAR-UFSC (Prédio da Engenharia 11,00 1995 
2 LSF-IEE-USP (Lab. de Sistemas Fotovoltaicos) 0,75 1998 
3 LABSOLAR-UFSC (Centro de Convivência) 1,10 2000 
4 LSF-IEE-USP (Prédio da Administração do IEE) 6,30 2001 
5 LABSOLAR-UFSC (Centro de Eventos) 10,24 2002 
6 CEPEL (Bloco J) 16,32 2002 
7 Intercâmbio Eletro Mecânico 3,30 2002 
8 Grupo FAE-UFPE (Fernando de Noronha-PE) 2,40 2002 
9 CELESC (Sede em Florianópolis-SC) 1,40 2003 
10 CELESC (Regional Lajes-SC) 1,40 2003 
11 CELESC (Regional Tubarão-SC) 1,40 2003 
12 LSF-IEE-USP (Lab. de Sistemas Fotovoltaicos) 6,00 2003 
13 UFRGS (Prédio da Engenharia Mecânica) 4,80 2004 
14 CEMIG (Laboratório de Sementes) 3,00 2004 
15 LSF-IEE-USP (Estacionamento) 3,00 2004 
   continua ... 
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Tabela 1, conclusão   

Descrição do sistema Potência 
(kWp) 

Ano de 
instalação 

16 Grupo FAE-UFPE (Recife-PE) 1,28 2005 
17 Clínica Harmonia (SP) 0,90 2005 
18 UFJF (Faculdade de Engenharia) 31,70 2006 
19 CEMIG (CPEI - CEFET-MG) 3,24 2006 
20 CEMIG (GREEN - PUC-MG) 2,05 2006 
21 CEMIG (EFAP - Sete Lagoas-MG) 3,00 2006 
22 Casa Eficiente - Eletrosul 2,30 2006 
23 GREENPEACE (Sede São Paulo-SP) 2,80 2007 
24 Grupo FAE-UFPE (Restaurante Lampião-PE) 1,50 2007 
25 Residência particular (Recife-PE) 1,00 2007 
26 GEDAE-UFPA 1,60 2007 
27 LH2 - Unicamp 7,50 2007 
28 Residência particular (São Paulo-SP) 2,90 2008 
29 Solaris (Leme-SP) 1,04 2008 
30 Zeppini (Motor Z) 2,40 2008 
31 Zeppini (Fundição Estrela) 14,70 2008 
32 Eletrosul (Estacionamento da Sede-SC) 12,00 2009 
33 Tractebel (Hospital Universitário da UFSC) 2,00 2009 
34 Tractebel (Colégio de Aplicação da UFSC) 2,00 2009 
35 Tractebel (Aeroporto Hercílio Luz-SC) 2,00 2009 
36 Eficiência Máxima Consultoria (Brumadinho-MG) 3,57 2010 

Potência Operacional (kWp) 173,89 
 

A maioria dos sistemas descritos na Tabela 1 foram implementados por 

universidades e centros de pesquisa com o intuito acadêmico de pesquisa e 

desenvolvimento. 

A seguir, são detalhados alguns desses projetos de sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede elétrica em território brasileiro. 
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4.3.1 Sistema LABSOLAR/UFSC (Prédio da Engenharia Mecânica) 
 

O sistema do LABSOLAR constitui a primeira instalação solar 

fotovoltaica integrada a uma edificação urbana e interligada à rede elétrica 

pública no Brasil. Localizado no bloco A do Departamento de Engenharia 

Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, o sistema está em 

operação ininterrupta desde setembro de 1997. 

 

 

Figura 16 Sistema fotovoltaico integrado ao envoltório da edificação do 
Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC 

Fonte: Rüther, 2004 
 

A instalação fotovoltaica tem uma potência instalada de 2078 Wp e é 

composta por 68 módulos solares de vidro sem moldura de 60 x 100 cm². O 

sistema é subdivido em quatro subsistemas de ~500 Wp cada um, conectados a 

quatro inversores de 650 W cada. A Figura 17 mostra uma representação 

esquemática da instalação. 
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Figura 17 Diagrama esquemático do sistema fotovoltaico integrado ao prédio 
do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC 

Fonte: Rüther, 2004 
 

Ao longo de um ano, o sistema gera, em média, aproximadamente 2,6 

MWh de energia elétrica, o suficiente para atender à demanda de uma residência 

urbana média e energeticamente eficiente no mesmo período (Rüther, 2004). 

 

4.3.2 Sistema IEE/USP (Estacionamento) 

 

Este sistema fotovoltaico foi instalado no LSF (Laboratório de Sistemas 

Fotovoltaicos) do Instituto de Eletrotécnica e Energia - IEE da Universidade de 

São Paulo - USP e conectado à rede elétrica de baixa tensão. O gerador 

fotovoltaico corresponde a cobertura de parte do estacionamento do IEE, em 

frente ao LSF. 

O sistema possui uma potência instalada de 3 kWp, composto por 60 

módulos Astropower APX50, com potência de 50 Wp, e 3 inversores SMA 

SunnyBoy 1100U, com potência nominal de 1 kW (Figura 18). 
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Figura 18 Diagrama unifilar do sistema IEE/USP 
Fonte: Zilles e Oliveira, 2001 
 

Calcula-se que este sistema produz anualmente 4.265,69 kWh, com uma 

produção diária média anual de 11,68 kWh/dia. Ou seja, para cada kWp 

instalado serão produzidos 1.421,90 kWh por ano. 

 

 

Figura 19 Sistema fotovoltaico IEE/USP 
Foto: R. Zilles, 2004 
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4.3.3 Sistema  Grupo FAE-UFPE (Restaurante Lampião-PE) 
 

Localizado no município de Piranhas - AL, às margens do rio São 

Francisco, com financiamento do Ministério de Minas e Energia, o sistema 

assessorado pelo grupo FAE atende ao Restaurante Lampião. 

O sistema conta com 12 módulos de 125 Wp, dispostos em formato de 

um tucunaré1, sobre uma estrutura flutuante, totalizando 1,5 kWp de potência 

instalada, conforme Figura 20. A interligação à rede elétrica da CEAL 

(Companhia Elétrica de Alagoas) é feita através de um inversor de 1,1 kW. 

 

 

Figura 20 SFCR no Restaurante Lampião-AL 
Fonte: BARBOSA, E. et al., 2008 

 

Dados de janeiro de 2008 fornecidos pelos equipamentos de 

monitoramento demonstraram que a energia gerada pelo sistema foi suficiente 

                                                           
1 Peixe abundante da região, saboroso e nutritivo. A montagem do sistema no formato de 
um peixe é um dos atrativos do local. 
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para atender a demanda do restaurante (basicamente com iluminação) e ainda 

houve injeção de energia elétrica na rede. Foram produzidos 568 kWh, enquanto 

o consumo do estabelecimento foi de 483 kWh (BARBOSA, E. et al., 2008) 

 

4.3.4 Sistema CEMIG (Laboratório de Sementes) 

 

A CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) por meio de 

projetos de P&D implantou quatro sistemas fotovoltaicos conectados à rede 

elétrica. 

O primeiro deles foi instalado no Laboratório de Sementes Nativas -

LSN, em Belo Horizonte-MG, no ano de 2004. Este sistema é composto por 

módulos de silício monocristalino, com potência instalada de 3 kWp, e 3 

inversores de 1,1 kW. A Figura 21 apresenta dados de energia monitorados 

durante o ano de 2010. 

 

 

Figura 21 Energia gerada pelo sistema fotovoltaico da CEMIG-LSN no ano de 
2010 

Fonte: sunnyportal 
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4.3.5 Sistema Eficiência Máxima Consultoria 
 

A empresa Eficiência Máxima Consultoria instalou, em 2010, um 

sistema fotovoltaico residencial em um condomínio no município de 

Brumadinho-MG. Este SFCR possui potência nominal de 3,57 kWp, 

conseguidos através de 23 módulos de 155 Wp. O inversor instalado é de 

4000W. 

Os módulos fotovoltaicos foram instalados em uma estrutura metálica 

no telhado da residência incorporado a arquitetura da edificação, como mostrado 

na Figura 22. 

 

 

Figura 22 Módulos fotovoltaicos integrados ao telhado (SFCR Eficiência 
Máxima Consultoria) 

Fonte: Eficiência Máxima Consultoria 
 

O sistema gerou, em média, 386 kWh no ano de 2010, conforme os 

dados de monitoramento de abril/2010 a dezembro/2010 apresentados na Figura 

23. 
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Figura 23 Energia gerada pelo sistema fotovoltaico da Eficiência Máxima no 
ano de 2010 

Fonte: sunnyportal 
 

5 CENÁRIO BRASILEIRO E PERSPECTIVAS 

 

O Brasil é rico em recursos naturais e possui recursos humanos 

disponíveis para atuar na geração de energia solar fotovoltaica. No entanto, 

apesar de notáveis esforços em algumas fontes renováveis de energia, são 

poucos os resultados que promovam a inserção da energia fotovoltaica na matriz 

elétrica nacional (CGEE2, 2010). 

A legislação atual não previa os sistemas fotovoltaicos integrados às 

edificações urbanas e interligados à rede convencional (RÜTHER; SALAMONI, 

2008). Por isso, a ANEEL enquadra esses sistemas em leis mais gerais que 

regem a produção, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia 

                                                           
2 O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) é uma associação civil sem fins 
lucrativos e de interesse público, qualificada como Organização Social pelo executivo 
brasileiro, sob a supervisão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Constitui-se em 
instituição de referência para o suporte contínuo de processos de tomada de decisão 
sobre políticas e programas de ciência, tecnologia e inovação (CT&I). 
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no Sistema Elétrico Brasileiro. Há necessidade de padrões específicos para 

desenvolvimento e aplicação dos SFCR no Brasil. 

Nos últimos anos, observam-se, no contexto internacional, grandes 

investimentos em pesquisa tecnológica e desenvolvimento industrial 

relacionados à energia solar, em destaque, Alemanha, Japão, Espanha, EUA, 

dentre outros. De acordo com essas tendências, o Brasil precisa garantir um 

mercado sustentável de energia solar fotovoltaica. 

Nesse contexto, uma grande oportunidade se apresenta na indústria do 

silício e nos demais elos da cadeia produtiva em energia solar fotovoltaica. O 

Brasil possui uma das maiores jazidas de quartzo do mundo, mineral de onde é 

retirado o silício, e um grande parque industrial que o beneficia em grau 

metalúrgico. 

Os módulos fotovoltaicos de silício são os mais utilizados no mundo, 

provavelmente permanecendo assim, ao menos, pelos próximos 15 anos. O 

silício grau metalúrgico é considerado matéria-prima ainda bruta para a 

produção de módulos fotovoltaicos. 

O silício empregado nos módulos fotovoltaicos possui um elevado grau 

de pureza. A purificação do silício metalúrgico em grau solar e/ou grau 

eletrônico agrega valor ao mineral brasileiro e a possibilidade de sua produção 

pode fomentar a instalação de fábricas de componentes e de equipamentos 

eletrônicos no país. 

Além dos módulos, outros equipamentos são necessários para 

implantação de sistemas fotovoltaicos (sejam sistemas isolados ou conectados à 

rede elétrica), tais como acumuladores de energia para armazenamento da 

energia (para que possa ser utilizada durante a noite) e conversores (para 

disponibilizarem energia com tensão 110/220 volts). 

O Brasil já possui, em território nacional, fábricas de acumuladores de 

energia e de conversores. Com o devido estimulo, esses produtos podem ser 
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adaptados a fim de atender as exigências específicas dos sistemas solares 

fotovoltaicos. 

Outro passo importante para desenvolvimento de um mercado solar 

fotovoltaico é a implantação de uma política sistemática de incentivos à geração 

distribuída por meio de SFCR. O maior programa criado até hoje para incentivar 

o uso de fontes alternativas, o PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica), instituído pela Lei Nº 10.438/2002, não 

contemplou a energia fotovoltaica. 

Como exemplos bem-sucedidos de programas governamentais de 

incentivos podemos citar a Alemanha, Japão, EUA e Espanha. Estes quatro 

países foram responsáveis por aproximadamente 90% do total instalado em 

2007, sendo 50% instalado somente na Alemanha. Observa-se que a Alemanha 

possui claramente a maior capacidade instalada, com 3.862 MW (Figura 24). 

 

 

Figura 24 Potência acumulada instalada de sistemas fotovoltaicos na Alemanha, 
Espanha, Japão e EUA, em MW (1992-2007) 

Fonte: IEA-PVPS, 2008 
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Em maio de 2010, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) 

apresentou o documento técnico Energia solar fotovoltaica no Brasil: subsídios 

para tomada de decisão. O “documento propositivo oferece, aos tomadores de 

decisão, subsídios quanto as macro ações político-institucionais, que em 

concerto com a visão de demanda futura e com principais pensamentos 

estratégicos de especialistas, tenham elevado potencial para promover o 

estabelecimento e a sustentabilidade do empreendimento fotovoltaico no país” 

(CGEE, 2010). 

O estudo apresenta quatro propostas centrais: 

1) Incentivo a pesquisa e a inovação tecnológica; 

2) Criação de mercado consumidor; 

3) Estabelecimento de indústrias de células solares e de módulos 

fotovoltaicos; e 

4) Estabelecimento de indústrias de silício grau solar e grau eletrônico. 

 

As recomendações do estudo apresentado pelo CGEE estão reproduzidas 

a seguir. 

 

5.1 Incentivo a pesquisa e a inovação tecnológica 

 

5.1.1 Financiar programa de PD&I que possibilite ganhos de competitividade 

 

As seguintes áreas de atuação são indicadas: 

• Estudos da matéria-prima (quartzo); 

• Desenvolvimento de rotas alternativas para a produção de silício grau 

solar e grau eletrônico, alem de laminas de silício; 

• Desenvolvimento de processos de fabricação de células solares e 

módulos fotovoltaicos de menor custo e/ou maior eficiência; 



52 

• Desenvolvimento da cadeia produtiva: insumos para produção de 

módulos fotovoltaicos com células de silício; alternativas para pastas 

serigráficas, POCl3 (oxicloreto de fósforo), vidros, EVA (acetato de 

vinila), filme posterior, alumínio e selo de bordas; 

• Desenvolvimento de equipamentos de produção de células e módulos 

fotovoltaicos, propiciando maior eficiência de produção e manutenção; 

• Desenvolvimento de pesquisas que explorem interesses comuns entre 

energia fotovoltaica e microeletrônica, incluindo: conhecimento de 

lacunas entre propriedades ideais e as disponíveis (eficiência máxima e 

eficiência obtida); processos produtivos de filmes e superfícies; projeto 

e preparo de dispositivos; modelos físicos; ensaios e medidas; 

• Desenvolvimento e inovação tecnológica de conversores CC/CA 

(corrente continua / corrente alternada) para sistemas conectados a 

rede, conversores CC/CA bidirecionais para sistemas isolados e 

condicionamento de potencia para sistemas fotovoltaicos de 

bombeamento; 

• Estudos sobre tecnologias alternativas ao silício para fabricação de 

células fotovoltaicas, tais como filmes finos e semicondutores 

orgânicos; 

• Desenvolvimento de pesquisas que visem nichos de mercado, tais 

como sistemas fotovoltaicos integrados as edificações e programa de 

universalização do acesso e do uso da energia; 

• Desenvolvimento de projetos e formação de recursos humanos em 

cooperação com a área de microeletrônica; e 

• Desenvolvimento de projetos cooperativos entre empresas e 

instituições de ciência e tecnologia (ICT), visando agregação de valor a 

produtos e desenvolvimento de processos e produtos na cadeia 

produtiva fotovoltaica. 
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5.1.2 Estreitar o relacionamento entre a indústria e centros de PD&I 
 

• Para tanto instituir um Centro Nacional de Pesquisa em Energia 

Fotovoltaica, com as seguintes características: 

• Equipe de pesquisadores, técnicos e administrativos com dedicação 

exclusiva; 

• Pesquisa própria com ênfase em mostrar viabilidade industrial do 

empreendimento fotovoltaico; 

• Capacidade para certificação (associada ao Inmetro, por exemplo); 

• Capacidade de caracterização de impurezas em grau eletrônico; 

• Forte interação com indústria, universidades, institutos federais, 

escolas e sociedade; e 

• Metas definidas em conjunto com especialistas da área, visando 

atender as necessidades brasileiras. 

 

Um dos objetivos desse Centro deve ser o desenvolvimento de mecanismos que 

promovam a inovação na cadeia produtiva fotovoltaica, em especial com 

projetos cooperativos entre ICT e empresas. 

 

5.1.3 Coordenar atividades de PD&I através de uma rede de informações 
 

• Características da rede de informações: 

• Coordenar a pesquisa entre universidades, institutos federais e bases 

industriais de PD&I, para maior sinergismo; e 

• Possibilitar forte colaboração entre centros de purificação e centro de 

fabricação de células solares, visto que um processo realimenta o 
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outro. 

 

5.1.4 Modernizar laboratórios e estabelecer processos-piloto 

 

As seguintes ações são recomendadas: 

• Criar laboratório de caracterização de impurezas do quartzo e do silício 

em nível eletrônico; 

• Estabelecer processos-piloto de redução de minérios de silício e de 

refino de silício, com forte apoio da engenharia metalúrgica, de minas 

e geologia, que potencializem a vocação minero-metalúrgica do Brasil; 

• Estabelecer processos-piloto de fabricação de laminas de silício grau 

solar a partir de silício grau metalúrgico, e de células solares a base de 

silício, com versatilidade para se explorar tecnologias vigentes 

relevantes ate médio prazo (10 anos), com recursos que permitam 

PD&I nas diversas etapas do processo; e 

• Desenvolver projetos para fortalecer e ampliar a capacidade de ensaios 

e medidas, o conhecimento da física de dispositivos, bem como o 

estudo e desenvolvimento de novas tecnologias de células solares 

fotovoltaicas. 

 

5.1.5 Formar recursos humanos qualificados 
 

As seguintes ações são recomendadas: 

• Formar profissionais para atuarem nas etapas de projeto, instalação, 

operação e acompanhamento do desempenho de sistemas 

fotovoltaicos; 

• Formar profissionais de pesquisa (especialização, mestrado, 
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doutorado) e de operação (instalação, engenharia, arquitetura, etc.); 

• Capacitar projetistas e instaladores; 

• Qualificar pessoal, para formação de massa critica e para demonstrar a 

viabilidade técnica da geração fotovoltaica integrada a edificações 

urbanas; 

• Promover a formação e capacitação de profissionais para projetar 

edificações verdes; 

• Incluir disciplinas sobre energias renováveis, com ênfase em energia 

fotovoltaica e nas tecnologias relacionadas, nos cursos de graduação 

em engenharia elétrica, eletrônica e mecatrônica, além dos cursos 

tecnólogos na área de sistemas elétricos; 

• Incluir disciplinas sobre energia fotovoltaica, tecnologias de módulos, 

conversores e instalações de sistemas fotovoltaicos, nos cursos 

técnicos de eletrotécnica e de eletrônica; 

• Oferecer, por meio de parcerias com prefeituras e com o Ministério do 

Trabalho (FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador), cursos de 

treinamento para profissionais já formados, com conteúdo igual aos 

especificados nos dois itens anteriores; e 

• Estabelecer centros de treinamento em parceria com universidades e 

institutos federais que pesquisem o assunto, visando a formação de 

profissionais e instrutores para atuarem em cursos de treinamento. 

 

5.1.6 Estabelecer cooperação internacional 
 

As seguintes ações são recomendadas: 

• Promover acordos de cooperação com centros de excelência de classe 

mundial, com o objetivo de capacitar recursos humanos, possibilitar 
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troca de informações, promover a execução de projetos cooperados e 

realizar transferência de tecnologias; e 

• Promover acordo de cooperação com países desenvolvidos em 

tecnologias fotovoltaicas visando formação e capacitação de recursos 

humanos. 

 

5.2 Criação de mercado consumidor 

 

5.2.1 Regulamentar a conexão de sistemas fotovoltaicos à rede elétrica 

 

As seguintes ações são recomendadas: 

• Definir aspectos regulatórios, tais como ponto de conexão na rede, 

medição, segurança energética e tarifação; e 

• Remover entraves legais para que produtores independentes possam 

vender energia solar às concessionárias, utilizando tarifas-prêmio. 

 

5.2.2 Divulgar a energia solar fotovoltaica para a sociedade 

 

As seguintes ações são recomendadas: 

• Realizar investimento em projetos piloto e projetos-vitrine (tais como 

estádios solares e aeroportos solares, bancos, correios, etc.), 

proporcionando amadurecimento e domínio tecnológico. A 

possibilidade de iluminar os estádios da Copa do Mundo de 2014 

utilizando energia fotovoltaica é uma oportunidade que promoverá 

grande visibilidade a população; 

• Fomentar debates para discussão da importância da geração 

fotovoltaica no planejamento da universalização do acesso a energia 
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elétrica; 

• Divulgar as estimativas de redução de custos e os benefícios 

associados; 

• Disseminar o uso da tecnologia fotovoltaica junto aos empreiteiros, 

arquitetos, engenheiros e órgãos de governo; 

• Fornecer informações para maior esclarecimento da classe política, 

justificando investimentos para a tecnologia brasileira fotovoltaica; e 

• Lançar uma campanha de divulgação e marketing, para ganhar o 

suporte da opinião publica, podendo criar um portal na internet para 

oferta de cursos online e divulgação de informação para instaladores, 

prestadores de serviços, fabricantes, agentes financiadores e potenciais 

usuários, alem de espaço para ofertas de produtos e serviços, 

divulgação de trabalhos técnicos, eventos, etc. 

 

5.2.3 Incentivar a geração fotovoltaica distribuída conectada à rede elétrica 

 

As seguintes ações são recomendadas: 

• Adotar o método de maior estímulo no mundo a edificações com os 

sistemas fotovoltaicos: a tarifa-prêmio; 

• Incentivar os produtores independentes a venderem energia solar as 

concessionárias, utilizando tarifa-prêmio; 

• Estender, oportunamente, a geração fotovoltaica as unidades 

residencial, comercial, industrial e prédios públicos; 

• Estabelecer que áreas com grandes superfícies disponíveis (tais como 

condomínios e estádios) possam ter redução de impostos (IPTU, por 

exemplo) ao utilizarem sistemas fotovoltaicos conectados a rede; e que 

aeroportos possam cobrar uma “taxa carbono” devido as emissões 
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provocadas pelas aeronaves, como formas de subsidio a geração 

fotovoltaica; 

• Criar regulamentação municipal, estadual ou nacional, para que 

edificações com determinado porte tenham metas de utilização de 

energia verde. Pode-se criar um selo de qualificação, agregando valor 

as edificações. Os certificados verdes poderiam ser negociados, com 

compra garantida pelo governo; 

• Elaborar plano de certificação de construtoras e empresas de 

instalações e adaptações, para ficarem aptas a transformar edificações 

já existentes em edificações verdes; 

• Determinar uma meta de percentual de participação na matriz elétrica 

nacional, que possa servir de atração para novas indústrias, visando 

fomentar a produção nacional de equipamentos; 

• Incentivar a geração distribuída fotovoltaica em prédios comerciais ou 

públicos, pois a curva de carga e de geração fotovoltaica são 

coincidentes; 

• Instituir um programa de incentivo para fomentar o acúmulo de 

experiências e o desenvolvimento em escala, reduzindo preços e 

alcançando a paridade tarifaria e, posteriormente, a modicidade 

tarifaria; 

• Investir no curto prazo em energia fotovoltaica para permitir o preparo 

do parque industrial para atender a sociedade quando a paridade 

tarifaria for alcançada; 

• Estabelecer um fundo financiador de novos projetos para o setor 

fotovoltaico; 

• Incentivar a utilização de geração distribuída fotovoltaica com 

armazenamento de energia visando a redução da demanda em horários 

de pico de consumo de prédios residenciais, comerciais ou públicos, 
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reduzindo a utilização de sistemas motor-gerador a óleo diesel; e 

• • Associar a geração fotovoltaica distribuída às pesquisas sobre Redes 

Eficientes (Smart Grids) 

 

5.2.4 Incentivar a geração fotovoltaica em larga escala para cargas específicas 
com demanda estável 
 

As seguintes cargas são recomendadas: 

• Sistemas elétricos que podem utilizar a energia fotovoltaica: irrigação, 

organizações militares, prédios públicos, hospitais, escolas, aeroportos, 

edificações comerciais urbanas, sistemas para telecomunicações, 

telemetria, sinalização náutica (faróis e bóias); 

• Outras aplicações para sistemas fotovoltaicos: utilização em lugares 

remotos, proteção catódica, telefones nas estradas, iluminação publica, 

luminárias de jardins, conservação de vacinas em regiões remotas, 

transmissão de sinais de comunicação e cercas eletrificadas; e 

• Aplicação em veleiros, que estão expostos ao sol e longe das tomadas 

elétricas; semáforos, dispositivos fotovoltaicos em roupas, acumulando 

energia para pequenos equipamentos (relógios, telefones, iluminação, 

mapas, GPS, etc.); barracas para acampamento; itens de lazer em geral; 

ferramentas elétricas e fontes primárias portáteis de iluminação. 

Sensores e atuadores utilizados em campo aberto para agricultura de 

precisão. 

 

5.2.5 Fomentar a implantação de minirredes 
 

As seguintes recomendações são propostas: 
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• Atender pequenas localidades a partir de minidistribuidoras e 

minigeradoras, utilizando sistemas híbridos 

(solar/biomassa/eólico/back-up fóssil); 

• Promover projetos especiais de minirredes no contexto do Programa 

“Luz para Todos”; e 

• Implantar um sistema de subsídios específico para a energia gerada, ou 

seja, a substituição da “Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis – 

CCC” pela “Conta de Geração de Energia – CGE” para sistemas 

isolados, em que o subsidio seja pago pela quantidade de energia 

(kWh) gerada, independente do tipo de fonte utilizada. 

 

5.2.6 Estimular a criação de empresas de serviços de instalação e manutenção 

 

• Estimular a criação de empresas prestadoras de serviços de instalação e 

manutenção; e 

• Criar um selo de qualidade para os serviços de instalação e 

manutenção, visando garantir qualidade mínima dos serviços técnicos 

de projeto e instalação. 

 

5.3 Estabelecimento de indústrias de células solares e de módulos fotovol- 

taicos 

 

5.3.1 Inserir o tema Energias Renováveis na PDP 

 

• Inserir o tema “Energias Renováveis” na Política de Desenvolvimento 

Produtivo a fim de criar um ambiente de governança politico-

institucional para o fomento nacional a inovações tecnológicas para a 
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cadeia fotovoltaica e desenvolvimentos industriais mediante planos e 

programas de ação. 

 

5.3.2 Estimular o estabelecimento de indústrias de células e módulos 
fotovoltaicos 

 

• Garantir um índice de nacionalização, criando movimentação 

econômica no país a partir do estabelecimento de novas empresas, 

gerando empregos e riqueza; 

• Utilizar o poder de compra do Estado. Com o mercado consumidor já 

estabelecido, a escala de produção provocara diminuição de custos e 

viabilização de investimentos privados na cadeia produtiva; 

• Utilizar os benefícios já existentes da Lei de Informática. Com 

mercado interno regido por políticas de Estado, e facilidades, mais 

estímulos a exportação, haverá atração de investimentos estrangeiros e 

nacionais na geração da energia fotovoltaica e na implantação de uma 

cadeia produtiva do setor; e 

• Criar um programa com empresas nacionais para fornecimento de 

sistemas fotovoltaicos padronizados para sistemas isolados, reduzindo 

impostos (de importação, IPI, PIS e Cofins) e juros de financiamento. 

O incentivo a produção de tecnologia nacional e a iniciativa de 

projetos privados e governamentais promoverá a redução de custos e a 

proliferação dessa fonte energética. 

 

5.3.3 Estimular o estabelecimento de indústrias de equipamentos para 
sistemas fotovoltaicos 

 

• Incentivar a produção industrial de equipamentos para sistemas 
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fotovoltaicos, nos quais o país tem capacitação para produção e pode 

competir no mercado internacional; 

• Incentivar a produção de baterias de chumbo-ácido para sistemas 

fotovoltaicos; 

• Incentivar a produção de inversores CC/CA bidirecionais para sistemas 

fotovoltaicos isolados; 

• Incentivar a produção de inversores CC/CA para sistemas conectados a 

rede; e 

• Utilizar o poder de compra do Estado (a exemplo da proposta 3.2). 

Com o mercado consumidor já estabelecido, a escala de produção 

provocara diminuição de custos e viabilização de investimentos 

privados na cadeia produtiva. 

 

5.4 Estabelecimento de indústrias de silício grau solar e grau eletrônico. 

 

5.4.1 Estimular o estabelecimento de indústrias de silício grau solar e 
eletrônico 

 

• Disponibilizar suporte econômico e financiamento vantajoso, visando 

atrair indústrias atualmente produtoras de silício metalúrgico. 

Empresas de crescimento de lingote mono e multicristalinos podem se 

estabelecer para fornecimento de laminas de silício para indústria de 

células solares; e 

• Utilizar os benefícios já existentes do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis). 

Com indústrias de células e módulos fotovoltaicos estabelecidas, a 

produção nacional de silício deverá ter mercado garantido. 
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O detalhamento dessas macropropostas apresentado acima faz parte de 

um estudo de especialistas alinhados com tendências e fatos portadores de 

futuro, constituintes da realidade brasileira. O Brasil está em fase de estruturação 

de suas políticas referentes a energia solar e as propostas sugeridas apresentam 

elementos e instrumentos que podem balizar as ações governamentais. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A utilização de sistemas fotovoltaicos apresentou crescimento acentuado 

na última década no cenário mundial. Muitos países, com destaque para 

Alemanha, Japão, Espanha e EUA, incorporaram a energia solar à sua matriz 

energética e implantaram programas nacionais de incentivos a essa fonte e 

legislações em consonância com as especificidades locais e da tecnologia. 

Os sistemas fotovoltaicos interligados à rede de distribuição apresentam 

características vantajosas como modularidade, perdas nas redes de transmissão e 

distribuição minimizadas, redução de investimentos de T&D, além de ser um 

recurso inesgotável e livre de emissão de gases causadores do efeito estufa. 

O Brasil, embora tenha abundante recurso solar, não possui histórico de 

aplicação de sistemas fotovoltaicos conectados è rede. No decorrer do presente 

estudo foi possível perceber que há necessidade de uma legislação específica 

para aplicação da tecnologia e incentivos governamentais para fomento da 

indústria solar nacional. 

Documentos internacionais reportam para o ano de 2050 que 50% da 

geração de energia no mundo virá de fontes renováveis. Dessa demanda, 25% 

serão supridos pela energia solar fotovoltaica. Populações do fim do século 

dependerão em até 90% das renováveis, dos quais 70% serão de fotovoltaica. 

Este cenário apresenta enormes oportunidades para o Brasil. 

As células fotovoltaicos são fabricadas de vários materiais, porém 
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atualmente o silício é o mais empregado e, provavelmente, permanecerá assim 

por várias décadas. O Brasil possui grandes jazidas de quartzo e um parque 

industrial capaz de transformá-lo em silício metalúrgico. A possibilidade de 

purificá-lo ao grau solar e/ou eletrônico, agregando valor ao produto, apresenta-

se como mais uma possibilidade de crescimento da indústria brasileira. Outra 

oportunidade está na fabricação dos equipamentos complementares ao sistema 

fotovoltaico, como os conversores de energia. 

Diante de tamanhas possibilidades e desafios, em 2010, o Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) apresentou o documento técnico Energia 

solar fotovoltaica no Brasil: subsídios para tomada de decisão, que apresenta 

propostas para fomento do empreendimento solar brasileiro. 

Diante das claras tendências globais, o Brasil precisa ingressar no 

mercado de energia fotovoltaica a fim de determinar seu espaço estratégico e 

garantir um desenvolvimento sustentável da tecnologia solar nacional e geração 

de riquezas sociais, econômicas e ambientais no futuro. 
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