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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo verificar a viabilidade de implementação de 

100 GW de potência instalada para geração fotovoltaica no Brasil, dentro do Cenário de 

Revolução Energética para 2050 no Brasil proposto pelo Greenpeace Brasil sob o critério de 

ocupação de área. Inicialmente, faz-se um estudo acerca da atual matriz elétrica brasileira e de 

duas possibilidades para a matriz elétrica de 2050 no Brasil: a primeira delas, mais 

conservadora, está em concordância com as atuais políticas adotadas e tendências para o setor, 

enquanto a segunda propõe uma matriz 100 % dependente apenas de fontes de energia 

renováveis e com forte participação da geração fotovoltaica. É estudada, em seguida, a 

Resolução 482 da ANEEL, que define mini e micro geração, bem como as regras gerais para o 

sistema de compensação de créditos. A referida norma nacional vem se mostrando fundamental 

para o crescimento do número de plantas fotovoltaicas com potência igual ou inferior a 5 MW. 

São definidos então critérios que podem classificar determinada fonte de geração como 

sustentável ou não. São analisadas, posteriormente, as principais tecnologias de células 

fotovoltaicas utilizadas no atual mercado mundial, com destaque para as tecnologias de silício 

cristalino e filme fino, considerando-se a diferente taxa de ocupação de área associada a cada 

uma delas. É estudado também o rendimento energético de cada região brasileira em 

concordância com os níveis de irradiação. A potência total de 100 GW é então distribuída entre 

as regiões do Brasil, respeitando-se a demanda por energia elétrica de cada uma, a capacidade 

máxima de instalação nos setores residencial e industrial e em usinas de geração fotovoltaica 

de maior porte. Verificou-se que são necessários 1217,14 km2 para a instalação de 100 GW 

para geração fotovoltaica. 

 

Palavras-chave: Geração fotovoltaica. Área ocupada. Resolução 482 da ANEEL. 

Sustentabilidade. Tecnologias de células fotovoltaicas. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to verify the viability of implementing 100 GW of installed 

power for photovoltaic generation in Brazil, within the Energy Revolution Scenario for 2050 in 

Brazil proposed by Greenpeace Brazil under the criterion of area occupation. Initially, the 

current Brazilian electric matrix is studied, as well as two possibilities for the Brazilian electric 

matrix of 2050: the first one, more conservative, is in accordance with the current policies 

adopted and tendencies for the sector, while the second proposes a matrix 100% dependent only 

on renewable energy sources and strong participation of photovoltaic generation. Then, it is 

described ANEEL Resolution 482, which defines mini and micro generation, as well as the 

general rules for the credit compensation system. This standardization has been shown to be 

fundamental for the number of photovoltaic plants with power equal to or less than 5 MW. 

After, the criteria that can classify a given generation source as sustainable or not is defined. 

The main photovoltaic cell technologies used in the current world market are, posteriorly, 

analyzed, with a focus on the technologies of crystalline silicon and thin film, considering the 

different occupation of area associated with each of them. It is also studied the energy yield of 

each Brazilian region in agreement with the levels of irradiation. The total power of 100 GW is 

then distributed among the regions of Brazil, respecting the demand for electricity of each one, 

the maximum capacity to be installed in the residential and industrial sectors and in larger 

photovoltaic generation plants. It has been found that 1217.14 km2 are required for the 

installation of 100 GW for photovoltaic generation. 

 

 

Keywords: Photovoltaic generation. Occupied zone. ANEEL Resolution 482. Sustainability. 

Photovoltaic cell technologies. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2015 o Brasil assinou o Acordo de Paris na 21ª Conferência das 

Partes (COP21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudanças do Clima 

(UNFCCC, sigla em inglês) que propõe a redução das emissões de gases do efeito estufa, 

promovendo-se um desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, o Brasil elaborou a 

Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC, sigla em inglês) que consiste em 

um conjunto de ações a serem tomadas pelo Governo, setor privado, academia e organizações 

não governamentais para o combate às mudanças climáticas que, após a aprovação pelo 

Congresso Nacional em setembro de 2016, tornaram-se compromissos oficiais. 

O objetivo do Acordo é manter o aumento da temperatura global abaixo dos 2 ºC 

em relação aos níveis pré-industriais, sendo a principal medida adotada o aumento da 

participação de fontes de energia renováveis, como eólica e solar, e a descarbonização da 

economia mundial até o final do século, permitindo-se um desenvolvimento sustentável e o 

acesso aos meios tecnológicos necessários a essa transição, conforme consta na iNDC (2016, 

p. 5). 

O Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37 % 

abaixo dos níveis de 2005 até 2025, e em 43 % abaixo dos níveis de 2005 até 2030, conforme 

iNDC (2016, p. 1-2). No setor de energia, a meta é alcançar uma participação de 

aproximadamente 45 % energias renováveis na composição da matriz energética nacional em 

2030, expandindo-se o uso doméstico de fontes de energia não fósseis em no mínimo 23 %, 

inclusive pelo aumento de eólica, biomassa e solar. 

Nesse contexto, o Greenpeace Brasil, em sua edição de 2016 do relatório de 

Revolução Energética, mostrou um cenário energético para o Brasil em 2050 com 100 % de 

participação de fontes renováveis de energia em sua matriz elétrica, com zero emissões de gases 

do efeito estufa, reduzindo a poluição do ar e melhorando a qualidade de vida nas cidades, e 

outro cenário energético para o Brasil que é reflexo das políticas e tendências atuais adotadas. 

A elaboração geral dos cenários foi realizada pela equipe de Análises de Sistemas do Instituto 

de Engenharia Termodinâmica do DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) da 

Alemanha. 
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O cenário energético com 100 % de uso de energias renováveis tem como premissas 

a eliminação do uso de combustíveis fósseis e de energia nuclear e priorização de novos projetos 

de energia solar e eólica, incluindo sistemas de geração de energia descentralizados, conforme 

Revolução Energética (2016, p. 8). 

No cenário de Revolução Energética, o Brasil deve chegar a 2050 com 100 GW de 

potência instalada para geração fotovoltaica, o que representa um desafio tendo em vista que a 

potência instalada em 2017 é de pouco menos de 0,1 GW e acarreta a necessidade de análise 

dos aspectos econômicos, sociais e ambientais envolvidos. O presente trabalho, apresenta então, 

um foco no critério de ocupação de área de plantas fotovoltaicas para verificação da viabilidade 

do cenário proposto pelo Greenpeace Brasil. 

 

1.1 Justificativa 

 

A viabilidade de implementação do cenário proposto pelo relatório de Revolução 

Energética de 2016 deve ser analisado sob aspectos econômicos, ambientais e sociais devido 

ao grande impacto proporcionado a toda a população brasileira. Cada fonte renovável de energia 

de participação crescente na matriz elétrica nacional deve ter todos os impactos estudados e 

quantificados, em especial a geração solar fotovoltaica que, como é visto no próximo capítulo, 

deve alcançar 100 GW de potência instalada em 2050, representando 28,74 % da matriz elétrica 

planejada. 

Uma preocupação mundial para a implementação de geração solar fotovoltaica é a 

possibilidade de uma baixa densidade energética, que pode se apresentar como uma adversidade 

em um contexto de espaços urbanos cada vez mais disputados. Assim, faz-se imprescindível a 

análise de viabilidade pelo critério de ocupação de área por plantas fotovoltaicas. 

 

1.2 Objetivos 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade de implementação do 

chamado Cenário de Revolução Energética para 2050 no Brasil, desenvolvido no contexto de 

adesão do Brasil ao Acordo de Paris para redução das mudanças climáticas, observando-se a 

fonte de geração solar fotovoltaica sob o aspecto de ocupação de área para instalação de plantas 
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fotovoltaicas em todo o território nacional nos setores residencial e industrial e, de forma 

complementar, para instalação de parques de grande porte com potência superior a 5 MW, 

explorando-se as principais tecnologias de células fotovoltaicas utilizadas atualmente no 

mercado mundial. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho é dividido em cinco capítulos. No capítulo introdutório, é 

apresentado todo o contexto que justifica a necessidade do estudo desenvolvido, esclarece os 

objetivos almejados e mostra a estrutura do texto. 

No Capítulo 2, apresenta-se a atual matriz energética brasileira, com as fontes de 

geração exploradas em 2017, e dois cenários para a matriz elétrica brasileira em 2050, sendo o 

primeiro um cenário que considera as projeções das principais políticas e tendências adotadas 

hoje, e o último é um cenário que visa a utilização de 100 % de fontes de energias renováveis 

com zero emissão de gases do efeito estufa para 2050. Também é apresentada a Resolução 482 

da ANEEL, que regula mini e micro geração distribuída e constitui peça chave para o presente 

estudo. 

No Capítulo 3, apresenta-se os principais critérios para avalição de sustentabilidade 

de uma fonte de geração de energia, com ênfase para o critério de área ocupada. 

No Capítulo 4, faz-se uma introdução teórica às principais tecnologias de painéis 

fotovoltaicos utilizados atualmente no mundo, traçando-se um perfil de participação de cada 

uma delas, além de apresentar alguns exemplos de plantas fotovoltaicas instaladas no Brasil. 

No Capítulo 5, verifica-se a sustentabilidade da geração fotovoltaica sob o critério 

de área ocupada, comparando-a com as demais fontes de geração presentes na atual matriz 

elétrica brasileira. Faz-se também um estudo de viabilidade de implementação do Cenário de 

Revolução Energética para 2050 sob o aspecto de área ocupada, distribuindo as plantas 

fotovoltaicas por todo o território nacional de acordo com a demanda energética de cada região 

e a capacidade máxima a ser instalada nos setores residencial e industrial e plantas de geração 

de grande porte. 
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Por fim, são apresentadas as conclusões acerca do presente trabalho. 
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CAPÍTULO 2: CENÁRIOS PARA GERAÇÃO DE ELETRICIDADE NO BRASIL 

 

2.1 Introdução 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar três cenários para a matriz 

energética brasileira: o cenário atual de geração de eletricidade, o Cenário Base para 2050 e o 

Cenário de Revolução Energética para 2050.  

O primeiro deles apresenta as fontes de geração exploradas em 2017, a potência 

instalada e a participação de cada uma delas no setor.  Já o Cenário Base para 2050 foi 

desenvolvido pelo Greenpeace Brasil levando em consideração uma projeção das principais 

tendências e políticas adotadas atualmente. O Cenário de Revolução Energética para 2050 foi 

também desenvolvido pelo Greenpeace Brasil, mas projetando um cenário com zero emissões 

de gases de efeito estufa e utilizando 100% de fontes renováveis. 

Aborda-se ainda, no presente capítulo, a Resolução 482 da ANEEL, legislação 

pertinente ao setor de geração de eletricidade, que viabiliza o desenvolvimento de uma matriz 

energética dependente apenas de fontes renováveis. 

 

2.2 Cenários Energéticos 

 

Na figura 1, apresenta-se a atual matriz energética brasileira, com aproximadamente 

154 GW de potência instalada. Pode-se notar que as hidrelétricas são ainda a principal fonte de 

geração de eletricidade do país, com cerca de 63% da produção total, correspondendo a 96,9 

GW de potência instalada. Essa predominância de hidrelétricas permite que a matriz energética 

do Brasil seja classificada com um alto nível de sustentabilidade. (MOREIRA; CESARETTI; 

CARAJILESCOV, 2015, p. 334). Porém, a dependência da geração hidroelétrica vem se 

mostrando um problema desde o apagão de 2001, que ocorreu devido à seca que acometeu o 

país no fim da década de 1990. 
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Figura 1 - Capacidade Instalada para Geração de Eletricidade no Brasil (GW) 2017. 

 

Fonte: Adaptado de ABEEólica, 2017. 

A geração eólica já detém quase 8% da produção do país, com 12,2 GW de potência 

instalada, sendo a fonte que mais cresce em números relativos. Para o Brasil em particular, a 

geração eólica apresenta a vantagem de ser complementar à geração hidrelétrica, trazendo 

maior controle e estabilidade ao sistema elétrico. 

A biomassa, que no Brasil é predominantemente proveniente do bagaço da cana de 

açúcar, é também uma fonte renovável e é responsável por pouco mais de 9% da produção de 

eletricidade, com potência instalada de 14,2 GW. 

A geração de eletricidade a partir da energia nuclear, diferentemente dos países 

europeus, é pouco relevante no Brasil, com apenas 2 GW de potência instalada. Essa fonte é 

considerada um passivo socioambiental e econômico devido a inexistência de solução 

permanente para os rejeitos radioativos, a constante necessidade de se construir novos depósitos 

e aos catastróficos efeitos de possíveis acidentes nucleares. A energia nuclear deverá, no 

Cenário de Revolução Energética, ser completamente abandonada. (Revolução Energética, 

2016). 

O uso de derivados do petróleo (DP) e de carvão como fonte para geração de 

eletricidade é bastante considerável: juntos têm 14 GW de potência instalada e cerca de 9% da 

matriz energética. A expansão da exploração dessas fontes é uma das grandes preocupações 

quando se fala em sustentabilidade, pois os DP e o carvão são os maiores emissores de gases 

do efeito estufa. 
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O gás natural (GN) é outra fonte importante para o setor, com 14,7 GW de potência 

instalada e 9,5% da geração. Dentre as fontes fósseis, é o que menos emite gases de efeito 

estufa. (Revolução Energética, 2016). 

Por fim, a fonte de energia limpa que vem crescendo bastante de modo relativo nos 

últimos anos desde a Resolução 482 da ANEEL de 2012, mas que ainda é tímida no setor 

energético brasileiro, é a solar fotovoltaica (FV) com 0,1 GW de potência instalada e 0,06% da 

produção de eletricidade.  

O Brasil apresenta grande potencial de expansão da geração FV tanto em grandes 

usinas, como em pequena escala com plantas instaladas nos telhados dos consumidores através 

de uma série de incentivos do Governo Brasileiro. 

Na figura 2, mostra-se um reflexo da continuidade das políticas adotadas no Brasil 

para o setor. Espera-se que um crescimento da demanda energética no país e uma nova potência 

instalada de 314 GW, o que significa uma expansão de cerca de 104% do setor energético.  

Figura 2 - Capacidade Instalada para Geração de Eletricidade no Brasil (GW) 2050 - Cenário 

Base 

 

Fonte: Adaptado de Revolução Energética, 2016. 

Para esse cenário, a geração hidroelétrica continua a principal fonte utilizada, com 

cerca de 44% da produção e uma potência instalada de 137 GW, ou seja, um crescimento de 

41% quando se observa a matriz energética de 2017. 
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A geração eólica teria uma expansão de 40 GW, chegando em 2050 com 52 GW de 

potência instalada e com uma participação bem maior na produção de eletricidade: cerca de 

16,6%. 

Para biomassa, espera-se uma potência instalada de 30 GW, expandindo-se 111%, 

mas mantendo aproximadamente a mesma participação na matriz energética, agora com 9,6% 

da produção. 

A energia nuclear apresenta um grande desenvolvimento relativo, cerca de 250%, 

mas continua pouco expressiva em 2050 com apenas 2,2% da geração e 7 GW de potência 

instalada. 

Os DP têm sua potência instalada reduzida de 10 GW para 6 GW e, junto com o 

carvão, detém somente 2,5% da produção de energia e 11 GW de potência instalada.  

O gás natural apresenta um crescimento de sua potência instalada de 14,7 GW para 

23 GW, mas uma redução da sua participação no setor de 9,5% para 7,3%. 

Surgem, para o Cenário Base, duas outras fontes de geração: a oceânica, com apenas 

1 GW de potência instalada e 0,3% da matriz, e a fonte diesel com 3 GW de potência instalada 

e aproximadamente 1% da matriz. 

Por fim, merece grande destaque a geração proveniente da energia solar, que nesse 

cenário já pode ser observada com duas possibilidades: solar concentrada (CSP – Concentrated 

Solar Power) e FV. A CSP detém aproximadamente 1% da geração e 3 GW de potência 

instalada, enquanto a FV detém cerca de 15% da geração e 47 GW de potência instalada, ou 

seja, 50 GW em conjunto. Comparado ao cenário de 2017, tem-se um crescimento de 49900%. 

Quando se comparam as figuras 1 e 2, pode-se perceber que o Brasil, se seguir a 

políticas atuais, tende a expandir seus investimentos em energias renováveis e a desacelerar a 

utilização de combustíveis fósseis e carvão. Um fato relativo ao crescimento da geração FV é 

que boa parte da potência está associada a mini geração e micro geração distribuída, graças a 

influência da resolução 482 da ANEEL. 

Na figura 3, apresenta-se uma configuração em que o setor energético alcança 100% 

de geração limpa de energia, com zero emissão de gases do efeito estufa. A potência instalada 

seria de 348 GW, ou seja, 126% maior que em 2017. Se comparado ao Cenário Base, o Cenário 

de Revolução Energética estima um maior desenvolvimento do setor energético. (Revolução 

Energética, 2016).  
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Figura 3 - Capacidade Instalada para Geração de Eletricidade no Brasil (GW) 2050 - Cenário 

de Revolução Energética 

 

Fonte: Adaptado de Revolução Energética, 2016. 

Esse cenário pressupõe um aumento de apenas 15 GW de potência instalada para 

geração hidroelétrica, fazendo com que essa fonte tenha uma participação de 32% da matriz 

elétrica, continuando como principal fonte de geração, mas com menor responsabilidade no 

setor. Dessa maneira, a geração de energia elétrica está menos suscetível a regimes 

hidrológicos. 

A geração a partir da energia eólica atinge expressivos 85 GW de potência instalada, 

597% de crescimento em relação ao ano de 2017, sendo responsável agora por cerca de 25% 

da matriz elétrica. Em relação ao Cenário Base, nota-se uma participação bem maior dessa fonte 

renovável de energia. 

A biomassa apresenta um crescimento pequeno se comparado às outras fontes 

limpas, de 14,2 GW para 19 GW, tendo sua participação reduzida para apenas 5,5% da produção 

de energia. 

Para o Cenário de Revolução Energética, assim como para o Cenário Base, surge a 

energia oceânica como fonte de geração de eletricidade, nessa configuração, porém, com 5 GW 

de potência instalada e 1,44% de participação na matriz elétrica. Outra fonte que surge é a de 

hidrogênio, com apenas 1 GW de potência instalada e 0,3% de responsabilidade no setor. 

Nota-se a não utilização das fontes de derivados do petróleo, carvão e gás natural, 

bem como da fonte nuclear, que juntos em 2017 detinham quase 20% da produção de energia. 
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A geração FV e CSP têm, respectivamente, 100 GW e 26 GW de potência instalada, 

representado um crescimento de 125900%. 

Essa significativa expansão da geração eólica e da geração FV e CSP e a 

consequente mudança completa da matriz energética brasileira é possível, dentre outros fatores, 

graças à Resolução 482 da ANEEL de 2012, que traz grandes incentivos para que os 

consumidores se tornem também produtores de energia elétrica dentro de conceito de geração 

distribuída.  

 

2.3 Resolução 482 da ANEEL de 2012 

 

A Resolução 482 de 2012 da ANEEL (REN ANEEL 482 de 2012) trouxe 

significativas mudanças para a geração distribuída no Brasil. A norma estabelece (2012, p. 1) 

os requisitos para o funcionamento de micro e mini geração distribuída, bem como o sistema 

de compensação de energia elétrica. A REN ANEEL 482 de 2012 sofreu algumas alterações 

em seu texto pela REN ANEEL 687 de 2015, que são também abordadas nesta seção.  

 

2.3.1 Revisão da REN ANEEL 482 de 2012 

 

Em seu Capítulo I – Das Disposições Preliminares, a Resolução 482 (2012, p. 2) 

define micro geração distribuída e mini geração distribuída: 

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência 

instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme 

regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na 

rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação 

dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência 

instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor 

ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, 

ou para as demais fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de 

distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela 

REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 

 

Na tabela 1, resumem-se as informações sobre micro e mini geração distribuída. 

Observa-se que o principal limitante para a classificação de determinada geração como mini ou 

micro é a potência instalada da planta. 
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Tabela 1 - Resumo das definições de mini e micro geração pela Resolução nº 482 de 2012 da 

ANEEL 

Geração Potência Instalada Geração Conexão 

Micro ≤ 75 kW  
Cogeração Qualificada 

ou Fontes Renováveis 

Conectada na rede de 

distribuição por meio de 

instalações de unidades 

consumidoras 

Mini > 75 kW e ≤ 3 MW Fontes Hídricas 

Conectada na rede de 

distribuição por meio de 

instalações de unidades 

consumidoras 

Mini > 75 kW e ≤ 5 MW 
Cogeração Qualificada 

ou Fontes Renováveis 

Conectada na rede de 

distribuição por meio de 

instalações de unidades 

consumidoras 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 A Resolução 482 (2012, p. 2) traz também as definições de sistema de 

compensação de energia elétrica: 

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa 

injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é 

cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente 

compensada com o consumo de energia elétrica ativa; (Redação dada pela REN 

ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 

A partir do item III transcrito acima, entende-se que o sistema de compensação é 

um sistema de créditos em que o proprietário da planta de mini ou micro geração distribuída 

não recebe em pecúnia o corresponde à energia gerada, mas tem o valor da sua conta de energia 

elétrica reduzido de acordo com a quantidade de energia elétrica gerada. 

A norma (2012, p. 2-3) define ainda empreendimento com múltiplas unidades 

consumidoras (EMUC), geração compartilhada e autoconsumo remoto: 

VI – empreendimento com múltiplas unidades consumidoras: caracterizado pela 

utilização da energia elétrica de forma independente, no qual cada fração com uso 

individualizado constitua uma unidade consumidora e as instalações para atendimento 

das áreas de uso comum constituam uma unidade consumidora distinta, de 

responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do 

empreendimento, com microgeração ou minigeração distribuída, e desde que as 

unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em 

propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de passagem aérea 

ou subterrânea e de propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento; 

(Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

VII – geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da 

mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, 

composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades 
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consumidoras nas quais a energia excedente será compensada; (Incluído pela REN 

ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

VIII – autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de titularidade 

de uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua 

unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local 

diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou 

permissão, nas quais a energia excedente será compensada. (Incluído pela REN 

ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 

 

Em seu Capítulo II – Do Acesso aos Sistemas de Distribuição, a Resolução 482 

(2012, p. 3) limita a potência instalada da mini ou micro geração distribuída à potência 

disponibilizada para a unidade consumidora (UC) onde será feita a conexão da unidade 

geradora, devendo o consumidor solicitar o aumento da potência disponibilizada caso deseje 

instalar uma central geradora com potência superior. 

Para EMUC, deve-se considerar a potência disponibilizada pela concessionária de 

distribuição para o empreendimento como limite da potência instalada da central geradora.  

Eventuais melhorias e reforços no sistema de distribuição necessários 

exclusivamente pela conexão de micro geração distribuída devem ser financiados integralmente 

pela distribuidora, exceto quando houver geração compartilhada. Para a mini geração 

distribuída, no entanto, eventuais melhorias e reforços deverão ser custeados pelo consumidor. 

O Capítulo III – Do Sistema de Compensação de Energia Elétrica da Resolução 482 

(2012, p. 5) define inicialmente como as unidades consumidoras podem aderir ao sistema de 

compensação: 

I – com microgeração ou minigeração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 687, 

de 24.11.2015.) 

II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; (Incluído 

pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

III – caracterizada como geração compartilhada; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 

24.11.2015.) 

IV– caracterizada como autoconsumo remoto. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 

24.11.2015.)  

Este Capítulo determina que toda energia ativa injetada na rede de distribuição pela 

central geradora do consumidor é cedida a título de empréstimo gratuito à distribuidora, 

recebendo o consumidor créditos em quantidade de energia ativa a serem consumidos em um 

intervalo máximo de 60 meses. Após esse prazo, os créditos serão revertidos em prol da 

modicidade tarifária, não fazendo o consumidor jus a qualquer forma de compensação.  
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Tabela 2 -  Prazo máximo para utilização dos créditos de energia ativa 

Prazo máximo para utilização 

dos créditos de energia ativa 
= 60 meses 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O art. 7º da Resolução Normativa nº 482 (2012, p. 7) determina uma série de 

procedimentos a serem seguidos no faturamento de unidade consumidora integrante do sistema 

de compensação e energia elétrica. 

Deverá ser cobrado do consumidor um valor mínimo em seu faturamento, mesmo 

que os créditos de energia ativa ultrapassem o seu consumo. Para consumidores do Grupo A, o 

valor mínimo refere-se a demanda contratada. Para consumidores do Grupo B, refere-se ao 

custo de disponibilidade. 

Tabela 3 - Valor mínimo a ser cobrado no faturamento dos consumidores dos Grupos A e B 

  Grupo A Grupo B 

Valor mínimo 

a ser cobrado 

Demanda 

Contratada 

Custo de 

Disponibilidade 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O faturamento de unidade consumidora com mini ou micro geração distribuída, 

com exceção das unidades integrantes de EMUC, deverá considerar, para efeito de cálculo, a 

energia consumida, deduzidos a energia injetada pelo consumidor e eventual crédito de energia 

ativa acumulado em faturamentos anteriores. Todas as componentes da tarifa deverão incidir 

em R$/MWh. Em resumo: 

Energia total = Energia consumida – (Energia injetada + Créditos de Energia)  

Para a UC integrante de EMUC com mini ou micro geração distribuída, o cálculo 

do faturamento deverá considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia 

excedente relativo a essa unidade consumidora e o eventual crédito de energia ativa acumulado 

em faturamentos anteriores. Todas as componentes da tarifa deverão incidir em R$/MWh. Em 

resumo: 

Energia total = Energia consumida – (Percentual de energia excedente alocado a essa UC + 

Créditos de Energia)  
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Define-se ainda excedente de energia como a diferença positiva entre a energia 

injetada e a consumida, exceto para o caso de EMUC, em que o excedente é igual à energia 

injetada. 

Observando-se o enquadramento da UC como EMUC, geração compartilhada ou 

autoconsumo remoto, o excedente de energia não compensado na própria UC pode ser utilizado 

para compensar o consumo de outras UCs. 

A compensação de energia elétrica deverá ocorrer primeiramente no posto tarifário 

em que ocorreu a geração e, posteriormente, nos demais postos tarifários se houver. 

O Capítulo IV – Da Medição de Energia Elétrica da Resolução Normativa 482 

(2012, p.10) determina que a distribuidora é responsável financeira e tecnicamente pelo sistema 

de medição para micro geração distribuída, seguindo as especificações do PRODIST.  

Para a mini geração distribuída e a geração compartilhada, os custos de adequação 

do sistema de medição são de responsabilidade do interessado. 

 

2.3.2 Impactos da REN ANEEL 482 de 2012 

 

Os impactos da REN ANEEL 482 de 2012 podem ser observados a partir da análise 

da expansão da geração solar FV a partir de 2012. Na figura 4, apresenta-se um gráfico dessa 

evolução elaborado por Greener Tecnologias Sustentáveis a partir de dados da ANEEL 

fornecidos desde o primeiro trimestre de 2012 ao 2º trimestre de 2017, considerado até o mês 

de maio. 

Observa-se da Figura 4 que o crescimento da geração FV é praticamente 

exponencial, ganhando destaque a partir de 2014. A potência total conectada à rede quando da 

publicação da REN ANEEL 482 era de apenas 0,403 MWp, enquanto que até o final de maio 

de 2017 é de 88,791 MWp, representando o expressivo crescimento de 2081 % em menos de 5 

anos. 
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Figura 4 – Evolução da potência total de geração FV conectada à rede (kWp) de 2012 a 2017 

no Brasil 

 

Fonte: Análise do Mercado Fotovoltaico de Geração Distribuída 2º Semestre de 2017, 2017. 

Na figura 5, mostra-se um gráfico das principais motivações que levam à compra 

de sistemas FV. A economia de energia é o objetivo de quase 80 % dos consumidores, enquanto 

a busca por sustentabilidade é de cerca de 7 %. 

Figura 5 – Principais motivações para a compra de painéis FV no Brasil 

 

Fonte: Adaptada de Análise do Mercado Fotovoltaico de Geração Distribuída 2º Semestre de 

2017, 2017. 

De acordo com o Relatório Síntese da Empresa da Pesquisa Energética (EPE) 

(2017, p. 7, 33 e 34), mini e micro geração distribuída atingiram 72,5 MW no ano de 2016, dos 

quais 56,9 MW são provenientes da geração FV. A potência instalada para geração FV que não 
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se enquadra como geração distribuída, acima de 5 MW, foi de 24 MW, totalizando uma 

capacidade instalada de 80,9 MW para toda a geração FV. Mini e micro geração distribuída, 

que são atingidas pelas REN ANEEL 482 de 2012, representam, portanto, 70,3 % da geração 

FV no Brasil. 

A REN ANEEL 482 de 2012, portanto, é ferramenta essencial para tornar viável o 

Cenário de Revolução Energética para 2050. 
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CAPÍTULO 3: CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

 

3.1 Introdução 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os principais critérios para 

avaliação de sustentabilidade das fontes de geração de energia elétrica que, segundo Moreira 

et. al (2015, p.338), são: mudança climática, área ocupada e biodiversidade, uso e processo de 

combustíveis, consumo de água, morbidade causada pela poluição, confiabilidade da geração 

de energia e eficiência energética. 

Cada nova planta de geração apresenta impactos sociais, ambientais e econômicos, 

trazendo mais ou menos danos ou benefícios à sociedade e ao meio ambiente. Assim, faz-se 

necessária a avaliação ainda na fase de projeto. 

A classificação de cada fonte de geração de energia elétrica como sustentável ou 

não é importante porque é um tema que preocupa a opinião pública mundial, afetando 

diretamente nas decisões tomadas pela administração pública e por investidores privados acerca 

de novos empreendimentos energéticos.  

No decorrer deste trabalho, para a verificação da viabilidade de implementação do 

Cenário de Revolução Energética para 2050, é estudado com mais profundidade o critério de 

área ocupada. 

 

3.2 Critérios para avaliação da sustentabilidade 

 

Nesta seção, são apresentados os critérios de avaliação de sustentabilidade adotados 

por Moreira et. al (2015, p.338) e seus respectivos parâmetros de análise, que consideram desde 

os impactos causados na fabricação das peças e componentes, pela operação da usina de 

geração, até a degradação dos materiais utilizados. Tais critérios podem ser divididos entre 

critérios ambientais, ecocêntricos e antropocêntricos. 

Os critérios ambientais estão diretamente relacionados aos impactos causados pelo 

setor elétrico nos sistemas terrestres. Os principais impactos são a emissão de gases do efeito 

estufa, uso e manejo da água, perda de biodiversidade, desflorestamento e degradação do solo. 
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A necessidade de redução do nível de emissão de gases do efeito estufa é 

praticamente uma política consensual, e o primeiro critério definido é o de mudança climática, 

que é avaliado pelo nível de emissão de CO2 proporcionado pela planta de geração em kg de 

CO2/MWh.  

O segundo critério estudado é o de área ocupada, em que se avalia a área ocupada 

em m2/MWh e a área ocupada ao longo do tempo de vida da planta em m2ano/MWh. Esse 

critério se mostra importante no atual cenário energético brasileiro em que grandes usinas 

hidrelétricas são construídas na região amazônica, provocando impactos sociais, 

desflorestamento e perda de biodiversidade. Quando se fala em geração distribuída, a 

observação desse critério é essencial pois a geração deve se localizar nos grandes centros 

urbanos, onde há bastante disputa territorial. 

O uso e processo de combustíveis é outro critério escolhido medido pelo parâmetro 

de massa de combustível utilizada para gerar eletricidade em kg/MWh. Quanto menor a 

quantidade de recursos utilizados para geração, maior a capacidade ambiental de renovação. 

Para as fontes de geração hidráulica, solar e eólica, o uso de recursos naturais pode ser 

considerado nulo, uma vez que a água, a irradiação solar e o vento retornam ao ambiente com 

poucas alterações. 

O último critério ambiental considerado é o de consumo de água, dimensionado 

pelo parâmetro consumo de água em m3/MWh. Grande quantidade de água é utilizada, por 

exemplo, como líquido refrigerante nas usinas termoelétricas movidas a combustíveis fósseis, 

energia nuclear e biomassa. Perde-se água também por evaporação nos reservatórios de 

hidrelétricas e na etapa de construção das usinas de geração. 

Os critérios antropocêntricos estão relacionados aos danos causados à saúde 

humana pela geração de eletricidade, à confiabilidade e à eficiência energética de cada fonte.  

Como principais fontes de danos do setor elétrico à saúde humana, podem ser 

citados os problemas respiratórios causados pelos poluentes lançados na atmosfera por usinas 

termelétricas movidas a biomassa ou combustíveis fósseis e a contaminação por materiais 

radioativos causada quando há acidentes em usinas nucleares, entre outros. O critério que reúne 

esses problemas é o de morbidade causada pela poluição, medido pelo parâmetro de expectativa 

de morbidade humana causada pela poluição em morbidade/MWh. 
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A confiabilidade é o segundo critério classificado como antropocêntrico, sendo 

obtido pelo produto entre fator de capacidade e disponibilidade da planta de geração em %. A 

confiabilidade, segundo Leão (2015, p. 47), de uma usina de geração representa a probabilidade 

de que as funções requeridas sejam realizadas por um dado período de tempo sem falhar. 

Enquanto disponibilidade é o percentual de tempo que a planta está apta a gerar energia elétrica 

dentro de um determinado período. O fator de capacidade é a relação entre a quantidade de 

energia elétrica gerada e a quantidade nominal de energia elétrica que a planta deveria gerar em 

um dado período. 

Por fim, o último critério é o de eficiência energética. De acordo com Viana et al 

(2012, p. 315), é a relação entre o efeito energético útil e o consumo energético de um dado 

sistema. Na Tabela 4, apresenta-se um resumo dos critérios para determinação da 

sustentabilidade utilizados por Moreira et. al (2015, p.338) e seus respectivos parâmetros de 

medição. 

Tabela 4 – Critérios e parâmetros para avaliação de sustentabilidade. 

Critério Parâmetro 

Mudança Climática Emissão de CO2 (kg CO2/MWh) 

Área ocupada e biodiversidade Área ocupada (m2ano/MWh) 

Uso e processo de combustíveis 
Massa de combustível usada para geração de 

eletricidade (kg/MWh) 

Consumo de água Consumo de água (m3/MWh) 

Morbidade causada por poluição 
Expectativa de morbidade humana causada por 

poluição (morbidade/MWh) 

Confiabilidade 
Produto entre fator de capacidade e 

disponibilidade da planta de geração (%) 

Eficiência Energética Eficiência Energética 

Fonte: Adaptada de Moreira et. al (2015, p.338). 

 

3.2.1 Critério de área ocupada 

 

Na presente seção, detalha-se o uso do critério de área ocupada para classificação 

das fontes de geração como sustentáveis ou não. 
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O critério de área ocupada, como explicado anteriormente, é um critério ambiental 

que avalia a área total ocupada por uma fonte de geração em m2/MWh, bem como a área 

ocupada ao longo da vida da planta em m2ano/MWh. 

Esse critério assume papel importante na determinação da viabilidade de 

implementação do Cenário de Revolução Energética para 2050, em que se deseja alcançar a 

potência instalada de 100 GW para geração FV, uma vez que se deseja posicionar as plantas o 

mais próximo possível dos grandes centros de consumo para que haja a maior eficiência 

energética possível, ao se evitar perdas energéticas nos longos percursos de transmissão e 

distribuição que compõem o atual sistema elétrico brasileiro. 

Em Moreira et al (2015, p.334-346), foi feito o levantamento dos valores que 

compõem os indicadores para cada critério de sustentabilidade para as gerações termoelétricas 

a biomassa, carvão, gás natural, petróleo e nuclear, eólica e hidroelétrica, não havendo o 

levantamento dos indicadores para geração FV. Na Tabela 5, resumem-se esses indicadores e é 

usada no decorrer deste trabalho para realizar comparações com os valores que serão levantados 

para plantas FV. 

Tabela 5– Critério de área ocupada para diferentes formas de geração de eletricidade. 

Planta de 

Geração 

Área imobilizada ao longo da 

vida útil (m2ano/MWh) 

Biomassa 21320 

Carvão 33 

Eólica 1129 

Gás natural 11 

Nuclear 346 

Hidroelétrica 186 

Petróleo 11 

Fonte: Adaptada de Moreira et. al (2015, p.338). 

Os valores indicados na Tabela 5 representam uma média dos dados obtidos em 

diversas plantas de cada fonte de geração. Observa-se que biomassa e eólica são as fontes que 

apresentam os maiores indicadores de área ocupada, ou seja, têm as menores densidades 

energéticas, enquanto gás natural e petróleo apresentam os menores indicadores e, 

consequentemente, as maiores densidades energéticas. 

Para se fazer uma estimativa entre área ocupada e quantidade de energia elétrica 

gerada para um parque FV, faz-se necessário observar que existem diferentes tecnologias de 
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painéis FV disponíveis no mercado e que cada uma delas apresenta uma eficiência diferente e, 

portanto, uma densidade energética diferente. 

No capítulo seguinte, são estudadas as diferentes tecnologias que podem ser 

utilizadas, as respectivas densidades energéticas e a contribuição de cada uma das plantas FV 

existentes hoje no Brasil. 
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CAPÍTULO 4: TECNOLOGIAS FOTOVOLTAICAS  

 

4.1 Introdução 

 

No presente capítulo, faz-se uma introdução teórica às principais tecnologias de 

painéis FV hoje disponíveis no mercado, quais sejam: silício cristalino (c-Si): mono e 

policristalino, filmes finos: silício amorfo, arseneto de gálio, disseleneto de cobre e índio e 

telureto de cádmio. 

Um perfil de utilização dessas tecnologias no mundo é traçado, indicando-se a 

contribuição de cada uma delas a fim de se realizar uma projeção para o Cenário de Revolução 

Energética para 2050. 

Por fim, são apresentadas algumas plantas FV existentes no Brasil, estabelecendo-

se uma relação entre a potência instalada, área ocupada, tempo de vida útil e a tecnologia 

utilizada. 

 

4.2 Tecnologias de células fotovoltaicas disponíveis no mercado 

 

As células FV podem ser fabricadas a partir de diversos materiais e por meio de 

diversos procedimentos, de forma que existe hoje no mercado uma considerável variação de 

preços e de eficiência para painéis solares. Em geral, as células podem ser classificadas em sua 

maioria como convencionais, que são as células de silício mono e poli cristalino, ou de filme 

fino, construídas a partir de silício amorfo ou outros elementos semicondutores que são 

apresentados a seguir. 

Para efeito de comparação entre as diversas células, faz-se necessário definir um 

parâmetro que exerce influência sobre o indicador de área ocupada, qual seja, o da eficiência. 

A eficiência de um painel solar pode ser definida como a relação entre a energia elétrica gerada 

e a energia solar incidente sobre a célula. 

O material mais utilizado em células FV é o silício nas formas monocristalino (m-

Si) e policristalino (p-Si). Essa preferência se dá principalmente porque o silício é um material 

não tóxico, de baixo impacto ambiental, que representa cerca de 26% da crosta terrestre. 

(BRAHAN, 2012, p.6). Outra razão é que o silício é largamente utilizado na indústria de 
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materiais eletrônicos, então já existe um amplo domínio das ferramentas tecnológicas para o 

processamento e a fabricação de materiais semicondutores de silício de acordo com as 

necessidades específicas, além de que seu uso não representa impactos negativos à saúde 

humana e ao meio ambiente. 

A célula FV de m-Si apresenta uma estrutura molecular uniforme, fabricada com a 

utilização do método Czochralski, que demanda uma enorme quantidade de energia, cerca de 

15 ton de Si/MW e, consequentemente, um elevado custo. O método consiste em extrair o silício 

do dióxido de silício derretido em um cadinho de quartzo junto ao material dopante, que pode 

ser boro ou fósforo. São formadas massas de cristal com silício e material dopante, que são 

fatiadas e processadas em bolachas muito finas com espessura de 200 µm a 300 µm. Essas 

bolachas são revestidas com uma camada de material antirreflexo de nitreto de silício e 

conectadas em série ou paralelo para formar a célula FV. (BRAHAN, 2012, p.6). 

A célula FV de m-Si apresenta pelo menos 99,9999% de pureza, vida útil esperada 

acima de 20 anos é a tecnologia de maior eficiência disponível no mercado com cerca de 15% 

a 18 % de eficiência nas condições padrão de teste, que consideram uma irradiância global de 

1000 W/m2, temperatura da célula de 25ºC e massa de ar (AM) 1,5, de acordo com Energia 

Fotovoltaica (2004, p. 36). Na Figura 6, mostra-se o parque solar instalado em Pindoretama-

CE com células de m-Si. 

Figura 6  – Painéis de silício monocristalino. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A célula FV de p-Si, de acordo com Bharam (2012, p.8), é feita a partir da mistura 

de silício líquido fundido com materiais dopantes, em que o líquido fundido é arrefecido em 
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um molde e, após o resfriamento, é cortado em lingotes, porções finas de forma quadrada, tanto 

por transporte de vapor como por imersão. As células são então conectadas entre si para formar 

o painel solar poli cristalino.  

A presença de pequenos cristais cujas dimensões e orientação são muito variadas 

dá ao p-Si o efeito visual de flocos metálicos. O p-Si é, portanto, mais simples e mais barato de 

se obter, porém apresenta uma eficiência menor que o m-Si, entre 13 % e 15%. Na Figura 7, 

mostra-se um parque solar instalado em São Paulo que utiliza tecnologia de p-Si. 

Figura 7 – Painéis de silício policristalino. 

 

Fonte: Carvalho, Alexandre. 

As células FV de filme fino são uma tecnologia que propõe a redução da quantidade 

de energia requerida no processo de fabricação, a utilização de uma quantidade menor de 

material e uma menor complexidade nos processos a fim de se obter células FV a um preço 

competitivo e acessível, garantindo ainda confiabilidade e durabilidade. (OLIVEIRA, 2008, p. 

13). 

As células de filme fino apresentam baixa eficiência, em torno de 8% a 10% para 

painéis comerciais, o que aumenta significativamente a área necessária para a obtenção da 

mesma quantidade de eletricidade se comparadas às células de m-Si e pode se mostrar uma 

desvantagem quando se deseja implementar a geração FV em áreas urbanas. Por outro lado, 
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essas células têm uma aparência estética bem mais atraente, e esse é também um fator decisivo 

para a compra de painéis. 

O silício amorfo (a-Si), tecnologia também utilizada para confecção de painéis 

solares que pode ser classificada como filme fino, não apresenta nenhum ordenamento no 

arranjo estrutural dos átomos e é obtido a partir do silício amorfo hidrogenado e consiste em 

uma região isolante não dopada entre os tipos P e N, formando um dispositivo do tipo P-I-N. 

Desse modo, a luz é absorvida pela camada I sob a influência de um campo elétrico. A estrutura 

apresenta espessura de cerca de 1 µm e é geralmente composta por diversas camadas de a-Si e 

apresenta leveza e flexibilidade. Na Figura 8, mostra-se uma instalação com painéis FV de 

silício amorfo. 

Figura 8 - Painéis de silício amorfo. 

Fonte: Solar Voltaics. 

O método mais comum para o processamento de filme fino consiste em fazer uma 

deposição química de vapor do silício em vidro, plástico ou metal que foi revestido em uma 

camada de óxido condutor transparente.  

Esse é um processo de baixo custo, o que constitui uma das vantagens do uso de 

silício amorfo. Outra vantagem é que a célula de silício amorfo apresenta uma demanda de 

silício de 92 kg/ MW, enquanto as células de silício cristalino demandam cerca de 15 ton/MW 

de acordo com Neto (2012, p.133). A célula de a-Si apresenta ainda bons índices de conversão 

de energia sob iluminação artificial, uma vez que a absorção da radiação se dá na faixa de luz 

visível. 

Uma desvantagem, porém, é que as células de filme fino apresentam uma eficiência 

mais baixa em relação às células de silício monocristalino e policristalino, cerca de 12% em 
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laboratório e de 5% a 8% para as células oferecidas no mercado. A eficiência da célula de a-Si 

amorfo sofre uma queda de 15% a 20% devido a incidência de luz após o primeiro ano de 

utilização, é o chamado efeito Staebler-Wronski. 

Outra tecnologia filme fino para célula FV utilizada é a de disseleneto de cobre e 

índio (CIS), formado pelos elementos cobre (Cu), índio (In) e selênio (Se) que dão nome à 

estrutura, sendo elementos naturais quimicamente estáveis que, em conjunto, apresentam 

propriedades semicondutoras com grande capacidade de absorção de larga faixa do espectro 

solar. (OLIVEIRA, 2008, p.27). 

As células de CIS de pequenas áreas apresentam eficiência de aproximadamente 

20%, medida em laboratório, enquanto as células de áreas maiores apresentam eficiência entre 

7,5 % e 9,5 %, também em laboratório, segundo Energia Fotovoltaica (2004, p.52). Na Figura 

9, apresenta-se uma célula solar de CIGS. 

Figura 9 - Célula de disseleneto de cobre e índio. 

 

Fonte: Solar Cell Central. 

Em seu processo de fabricação, chamado Sputtering, conforme descreve Oliveira 

(2008, p.28), uma placa de vidro de 2 mm a 4 mm de espessura tem uma superfície revestida 

por uma camada de 0,5 µm de molibdênio (Mo), cuja função é criar uma camada protetora na 

célula e atuar como terminal elétrico de referencial positivo. Em seguida, os elementos Cu, In 

e Se são vaporizados a vácuo, numa temperatura de 500ºC, sobre a superfície de Mo, criando-

se uma camada de 2 µm de espessura. Para amenizar o efeito da reflexão, é adicionada uma 
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camada de sulfato de cádmio (CdS) de 0,05 µm de espessura. Por fim, deposita-se uma camada 

de 1 µm de óxido de zinco (ZnO) sobre os elementos vaporizados para elevar a transparência 

da estrutura e criar um terminal negativo na célula. 

Esse material semicondutor apresenta a grande vantagem de poder ser depositado 

sobre uma base ou substrato flexível, o que permite a fabricação diretamente em materiais de 

construção, tais como telhas e janelas de vidro, e a instalação durante a etapa de construção do 

edifício. 

Algumas desvantagens das células de CIS é que apresentam toxidez no seu processo 

de fabricação, o In é um elemento caro e os métodos de produção são bastante complexos, 

resultando em um alto custo dos painéis para o consumidor final. 

O arseneto de gálio (GaAs) é o segundo semicondutor mais utilizado atualmente. 

Em laboratório, já chegou a apresentar eficiência de até 28 %, mas as células comerciais são 

obtidas com aproximadamente 20 % de eficiência. (Fadigas, p. 40). Na Figura 10, mostra-se 

uma foto de uma placa de GaAs. 

Figura 10 – Célula de arseneto de gálio. 

 

Fonte: Blue Sol. 

O GaAs é um material de propriedades semicondutoras que possui baixa 

sensibilidade ao calor, ou seja, apresenta baixa perda de suas características condutivas quando 

exposto a ambientes de elevada temperatura, é capaz de absorver uma larga faixa do espectro 

solar, e pode ser incorporado a diversos elementos, como fósforo ou índio, possibilitando a 

obtenção de materiais de diferentes características condutivas. 
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Duas técnicas se destacam na produção de células de GaAs: a MBE (sigla do inglês 

para Molecular Beam Epitaxy) e a MOCVD (sigla do inglês para Metal-organic Chemical 

Vapour Deposition), em que ambas produzem um cristal com elevado grau de cristalinidade, 

resultando em células de alta eficiência na conversão de energia. (OLIVEIRA, 2008, p. 32). 

As principais desvantagens do seu uso são o alto custo de produção, que vai de 20 

a 100 vezes o custo da mesma área de silício, e a toxidez do elemento arsênico (As). (Neto, 

2012: p. 133). Dessa forma, seu uso é mais restrito a placas solares para satélites e módulos 

espaciais. 

O telureto de cádmio (CdTe) é um material semicondutor poli cristalino de alta 

resistividade utilizado para confecção de células FV de filme fino. As células e módulos 

comerciais confeccionadas a partir de CdTe apresentam eficiência entre 6 % e 9 %, segundo 

Energia Fotovoltaica (2004, p.52). Na Figura 11, mostra-se uma célula de CdTe. 

Figura 11 – Célula de telureto de cádmio. 

 

Fonte: Energia Tec Solar 

As principais vantagens do uso de células FV de CdTe são a flexibilidade dos 

módulos, as boas características estéticas e uma eficiência razoável. Enquanto as principais 

desvantagens são o alto custo de produção, a degradação da eficiência em cerca de 10% quando 

expostas a condições mais severas de clima e temperatura, a toxidez dos materiais utilizados e 

fato de a tecnologia ainda ser pouco desenvolvida e estar em fase de amadurecimento. 

Por fim, na Tabela 6 traz-se um resumo das tecnologias estudadas na presente seção 

e as respectivas eficiências obtidas em laboratório nas condições padrão de medição. Para cada 

região do Brasil, esses valores sofrem algumas alterações, sempre para menos, tendo em vista 
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que a temperatura da célula FV no país, principalmente na região Nordeste, facilmente 

ultrapassa os 25 ºC, além de que a massa de AM é diferente de 1,5 e nem sempre se tem uma 

irradiância precisa de 1000 W/m2. Mas, apesar de o Brasil apresentar condições diferentes das 

condições padrão de medição, continuam válidos de modo relativo os valores obtidos. 

Tabela 6 – Resumo das tecnologias de painéis FV e suas respectivas eficiências. 

Tecnologia Eficiência (%) 

m-Si 15 - 18 

p-Si 13 - 15 

a-Si 5 - 8 

CIS 7,5 - 9,5 

GaAs 20 

CdTe 6 - 9 

Fonte: Adaptado de Energia Fotovoltaica (2004). 

Observa-se, a partir da Tabela 6 e do conteúdo exposto na presente seção, que a 

tecnologia que garante a maior eficiência é a da célula FV de GaAs, porém a produção dessa 

tecnologia é ainda bastante onerosa se comparada ao custo da produção da célula de silício 

cristalino, sendo de 20 a 100 vezes maior. 

A segunda tecnologia que apresenta maior eficiência é a de m-Si, seguida da célula 

de p-Si que, juntas, representam 94,1 % das células produzidas atualmente, segundo ISE (2017, 

p. 19-21). A célula de a-Si, por sua vez, apesar de apresentar custo de produção e consumo de 

energia e materiais na fabricação bem inferior às células m-Si e p-Si, tem uma eficiência bem 

inferior.  

As demais células, CIS e CdTe, têm uma aparência estética bem superior, mas estão 

associadas a um alto custo de produção e a um desenvolvimento ainda em fase inicial, além de 

apresentarem baixa eficiência. 

 

4.3 Exemplos de plantas FV em operação no Brasil 

 

Nessa seção são apresentadas algumas plantas de geração FV instaladas no Brasil 

para que sejam analisadas a área ocupada durante o tempo de vida útil, a eletricidade gerada e 



40 
 

a tecnologia de célula utilizada para então se traçar um perfil de planta FV e finalmente elaborar 

um cenário energético. 

Na Figura 12, mostra-se a distribuição de plantas FV no Brasil atualmente, em que 

se observa uma concentração das usinas nas regiões Sul e Sudeste do País, com destaque para 

o estado de São Paulo, que possui 1796 usinas FV, quando a maior capacidade de geração está 

na região Nordeste. Essa configuração mostra que já há uma preocupação em aproximar a 

geração de energia elétrica das áreas de maior demanda. Na região Nordeste, o estado do Ceará 

se destaca com 435 empreendimentos. No total, há quase 9000 plantas FV instaladas no Brasil 

atualmente, de acordo com a Associação Brasileira de Geração Distribuída (2017). 

De acordo com Greener Tecnologias Sustentáveis (2017, p.21), 1439 municípios 

brasileiros possuem pelo menos um sistema FV conectado à rede até maio de 2017, o que 

representa 25,8 % dos municípios do país e demonstra uma significativa adesão à geração 

elétrica FV. 
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Figura 12 – Quantidade de plantas FV no Brasil em 2017. 

 

Fonte: Associação Brasileira de Geração Distribuída. 

É objetivo do presente trabalho o cálculo da área imobilizada das plantas FV ao 

longo de sua vida útil em m2ano para gerar 1 MWh de energia elétrica. Para tanto, define-se 

incialmente fator de capacidade (FC) como a relação entre a energia elétrica efetivamente 

gerada e a energia elétrica que determinada planta é capaz de gerar em um dado período em 

condições nominais. De acordo com EPE (2016, p. 364), o FC máximo encontrado no Brasil é 

de 18,5 % para plantas de silício cristalino, sendo considerado 9,25% para as tecnologias de 

filme fino, que apresentam metade da eficiência. O FC é utilizado nos cálculos de eletricidade 

gerada. Em 1 ano, a eletricidade gerada por uma planta de geração FV é dada por: 

Eletricidade gerada (MWh) = Potência nominal (kWp) x 10-3 x (8760 h/ano) x FC 
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A área imobilizada de uma usina FV ao longo de sua vida produtiva pela 

eletricidade gerada é dada pela relação entre o produto de área ocupada pela vida útil, dividida 

pela quantidade de energia elétrica gerada: 

Área imobilizada ao longo da vida útil/ eletricidade gerada (m2ano/MWh) = (Área ocupada 

(m2) x Vida útil (anos)) / Eletricidade gerada (MWh) 

Na Tabela 7, mostram-se algumas plantas de geração FV instaladas nos estados do 

Ceará, Bahia, Pernambuco, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. É mostrada a 

relação entre a tecnologia de painel FV utilizada, a potência nominal da instalação (kWp), a 

área ocupada por todo o parque (m2), a energia elétrica gerada em 1 ano (MWh) e a área 

imobilizada ao longo da vida útil dos painéis/ eletricidade gerada (m2ano/MWh) considerando-

se uma vida útil média de 25 anos.  

Tabela 7 - Exemplos de plantas fotovoltaicas instaladas no Brasil. 

Localização Tecnologia 

Potência 

Nominal 

(kWp) 

Área da 

Planta 

(m2) 

Relação entre 

Potência 

Nominal e 

Área Ocupada 

(Wp/m2) 

Eletrici-

dade 

Gerada 

(MWh) 

Área 

imobilizada 

em anos 

(m2ano/MWh) 

Fonte 

Cabo Frio, RJ 

a-Si 9,00 139,49* 64,52 7,29 478,18 

[26] 

a-Si/µSi 8,95 99* 90,23 7,25 341,93 

p-Si 8,93 60,53* 147,53 14,47 104,56 

m-Si 8,84 59,47* 148,65 14,33 103,78 

CIS 8,88 80,96* 109,68 7,20 281,29 

CdTe 8,96 80,64* 111,11 7,26 277,67 

Tauá, CE p-Si 1000,00 12000,00 83,33 1620,60 185,12 [27] 

Pindoretama, 

CE 
m-Si 2983,50 60000,00 49,73 4835,06 310,23 [28] 

Limoeiro do 

Norte, CE 
p-Si 1060,00 35000,00 30,29 1717,84 509,36 [29] 

Nova Olinda, 

PI 
p-Si 292000,00 6900000,00 42,32 473215,20 364,53 [30] 

Ituverava, BA p-Si 254000,00 5790000,00 43,87 411632,40 351,65 [30] 

São Paulo, SP ND 500,00 4700,00 106,38 810,30 145,01 [31] 

São Paulo, SP p-Si 531,00 3400,00 156,18 860,54 98,78 [32] 

Tubarão, SC 

p-Si 1000,00 15000,00 66,67 1620,60 231,40 

[33] a-Si 1000,00 15000,00 66,67 810,30 462,79 

CIS 1000,00 15000,00 66,67 810,30 462,79 

São Lourenço 

da Mata, PE 

a-Si 11,22 299,00 37,53 9,09 822,19 

[34] 
p-Si 23,04 360,00 64,00 37,34 241,04 

m-Si 980,5 14000,00 70,04 1589,00 220,26 

CIS 10,68 337,00 31,69 8,65 973,54 
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* = Área apenas dos módulos 

ND = Não disponível 

µSi = Silício microcristalino  

 

Os parques solares de Cabo Frio – RJ, de São Lourenço da Mata – PE e de Tubarão 

– SC são alguns dos poucos parques no Brasil que contam com uma variedade de tecnologias 

utilizadas. Em regra, utiliza-se somente uma tecnologia nas usinas FV.  

Para a planta FV de Cabo Frio – RJ, tem-se o valor de área ocupada apenas pelos 

módulos, sendo pertinente observar que, das tecnologias empreendidas, aquela que entrega 

menor quantidade de eletricidade para uma mesma ocupação de área é a de a-Si, enquanto a 

que entrega mais eletricidade por área é de m-Si, com valores de área ocupada de 478,18 

m2ano/MWh e 103,78 m2ano/MWh respectivamente, ou seja, os módulos de m-Si foram 

capazes de entregar a mesma quantidade de eletricidade entregue pelos módulos de a-Si, 

ocupando menos da metade da área. Os módulos de p-Si alcançaram uma medida de área 

ocupada 104,56 m2ano/MWh, ficando bem próximo do valor obtido para módulo de m-Si. Em 

seguida, com melhores relações de área ocupada e eletricidade gerada, estão as tecnologias de 

CdTe com 277,67 m2ano/MWh, CIS com 281,29 m2ano/MWh e a-Si/µSi com 341,93 

m2ano/MWh. As células de m-Si apresentam a menor área ocupada para a maior geração de 

energia elétrica, 148,65 Wp/m2, enquanto o a-Si apresenta a menor relação 64,52 Wp/m2. 

Para o parque FV de São Lourenço da Mata, em que se considera toda a área da 

planta, não apenas a dos módulos, verifica-se que a tecnologia que ocupa a maior área para 

gerar 1MWh é a de CIS com 973,54 m2ano/MWh, seguida da tecnologia de a-Si com 822,19 

m2ano/MWh, enquanto a que apresenta a menor área é a de m-Si com 220,26 m2ano/MWh, ou 

seja, aproximadamente a metade da área ocupada para gerar a mesma quantidade de energia. O 

p-Si apresenta 241,04 m2ano/MWh, bem perto do valor encontrado para m-Si. A tecnologia de 

m-Si apresenta a melhor relação entre potência nominal e área ocupada com 70,04 Wp/m2, 

enquanto o CIS apresenta a pior relação com 31,69 Wp/m2. 

A usina de Tubarão-SC, conhecida como Cidade Azul, apresentam uma potência 

nominal total de 3000 kWp, mas que é dividida igualmente entre as tecnologias de p-Si, a-Si e 

CIS, ficando cada uma com 1000 kWp. O valor médio de área ocupada para cada 1 MWh de 

energia gerado por painéis de p-Si do parque é de 231,40 m2ano/MWh, enquanto os painéis de 

a-Si e CIS ocupam 462,79 m2ano/MWh. O valor médio de potência instalada por área ocupada 

é de 66,67 Wp/m2 para as três tecnologias. 
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No Ceará, as usinas de Tauá e Limoeiro do Norte possuem valores bem próximos 

de potência nominal, de 1000 kWp e 1060 kWp respectivamente, ambas utilizam a tecnologia 

de p-Si, porém, enquanto a usina de Tauá ocupa 12000 m2, a usina de Limoeiro do Norte ocupa 

35000 m2, ou seja, área quase três vezes maior. Isso significa que a usina de Tauá tem a 

ocupação de 185,12 m2ano/MWh e apresenta 83,33 Wp/m2, enquanto a usina de Limoeiro do 

Norte ocupa 509,36 m2ano/MWh e 30,29 Wp/m2. Essa comparação entre as duas usinas permite 

observar que pode existir uma grande variação na área ocupada das plantas FV para uma mesma 

tecnologia de célula e aproximada potência nominal, fazendo-se necessário, portanto, a reserva 

de uma considerável margem de erro quando for dimensionada a área necessária para se obter 

o Cenário de Revolução Energética pra 2050. 

Outro empreendimento no Ceará que merece destaque é a planta FV de 

Pindoretama, que utiliza apenas células de m-Si, com uma potência nominal de 2983,5 kWp, 

área ocupada de 60000 m2 e área ocupada de 310,23 m2ano/MWh. Essa relação entre área 

ocupada e energia elétrica gerada do parque solar de Pindoretama é bem superior à relação 

obtida para o parque de São Lourenço da Mata, de 220,26 m2ano/MWh. A relação entre 

potência instalada e área ocupada é de 49,73 Wp/m2. Esse é outro exemplo da ampla faixa de 

valores de densidade energética que pode ser encontrada. 

Nova Olinda – PI possui um grande parque solar de 292000 kWp, que não é 

classificada como geração distribuída, uma vez que ultrapassa os 5 MW de potência instalada. 

A usina utiliza a tecnologia de p-Si, ocupa uma área de 700000 m2 e apresenta, o que implica 

em 364,53 m2ano/MWh. A relação entre potência instalada e área ocupada para essa usina é de 

42,32 Wp/m2. Na Bahia, tem-se a usina de Ituverava que, assim como a usina de Nova Olinda, 

não pode ser classificada como geração distribuída, pois sua potência instalada é de 254000 

kWp. A usina ocupa uma área de 5790000 m2 e, portanto, 351,65 m2ano/MWh. A relação entre 

potência instalada e área ocupada para essa usina é de 43,87 Wp/m2. Ao comparar as duas 

usinas, observa-se que foram obtidos valores próximos de área ocupada ao longo da vida útil 

para mesma quantidade de eletricidade gerada. 

Em São Paulo, tem-se o exemplo de duas pequenas usinas FV. A primeira delas 

tem potência nominal de 500 kWp, ocupa uma área de 4700 m2 e, assim, 145,01 m2ano/MWh 

e 106,38 Wp/m2. Enquanto a segunda tem potência nominal de 531 kWp, ocupa uma área um 

pouco menor de 3400 m2, resultando em 98,78 m2ano/MWh e 156,18 Wp/m2. Para ambas as 

plantas, a área necessária para gerar 1 MWh de energia é bastante reduzida quando comparada 

às outras plantas. 
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A partir das plantas analisadas, é possível obter-se uma média de ocupação de área 

referente a cada tecnologia. Como a tecnologia utilizada em uma das usinas do município de 

São Paulo não está disponível, o valor de área obtido não será utilizado para os cálculos de 

valores médios. Na Tabela 8, mostram-se os resultados obtidos. 

Tabela 8 – Valores médios para as tecnologias de células FV. 

Tecnologia 
Relação entre Potência 

Nominal e Área 

Ocupada (Wp/m2) 

Área imobilizada 

em anos 

(m2ano/MWh) 

m-Si 89,47 211,43 

p-Si 79,27 260,80 

a-Si 64,74 587,72 

CIS 69,35 572,54 

CdTe 111,11 277,67 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota-se, portanto, que a tecnologia de célula que demanda a menor área para 

geração de eletricidade é a de m-Si, seguida da tecnologia de p-Si. As células de a-Si são as que 

requerem a maior área para geração de eletricidade. 

No capítulo seguinte, as tecnologias de geração FV são comparadas com as fontes 

de geração de energia apresentadas no Capítulo 3 para verificação da sustentabilidade através 

do critério de área ocupada. A relação entre potência nominal e área ocupada tem aplicação na 

determinação da área necessária para implementação do Cenário de Revolução Energética para 

2050. 
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CAPÍTULO 5: VIABILIDADE DO CENÁRIO DE REVOLUÇÃO ENERGÉTICA 

PARA 2050 

 

5.1 Introdução 

 

O presente capítulo tem como objetivo analisar a viabilidade de implementação do 

Cenário de Revolução Energética para 2050 no Brasil, utilizando como critério principal a 

ocupação de área das plantas FV para alcançar a potência instalada de 100 GW, o que equivale 

a 28,74% da geração de eletricidade no cenário. 

Inicialmente, verifica-se a sustentabilidade da geração FV comparando-se a área 

ocupada durante o tempo de vida útil por energia elétrica gerada com as outras fontes de geração 

apresentadas no Capítulo 3. Em seguida, busca-se determinar a área total ocupada por plantas 

de geração FV em todo o Brasil de acordo com o percentual de utilização de cada tecnologia 

de célula FV no mercado atual. Por fim, distribuem-se as plantas FV entre as cinco regiões 

brasileiras, levando-se em consideração a demanda atual por energia elétrica de cada uma, o 

rendimento energético associado a cada região, a potência máxima que pode ser instalada nos 

setores residencial e industrial e a potência que deve ser suprida por grandes plantas FV. 

 

5.2 Verificação da sustentabilidade das usinas de geração FV pelo critério da área 

ocupada 

 

A presente seção tem como objetivo verificar a sustentabilidade das usinas de 

geração FV utilizando o critério de área ocupada ao longo da vida útil da planta por energia 

elétrica gerada (m2ano/ MWh) fazendo-se uma comparação com outras fontes de geração de 

energia elétrica. 

No Capítulo 3 é apresentado o critério de área ocupada ao longo da vida útil das 

plantas de geração FV. A partir dos dados mostrados no Capítulo 4, é possível agora comparar 

os valores obtidos para geração FV com os valores mostrados para as demais tecnologias. Na 

Tabela 9, resumem-se os dados mostrados na Tabela 5 do Capítulo 3 e na Tabela 8 do Capítulo 

4. 
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Tabela 9 - Comparação de área imobilizada em anos para plantas de geração. 

Planta de Geração 
Área imobilizada 

em anos 

(m2ano/MWh) 

FV 

m-Si 211,43 

p-Si 260,80 

a-Si 587,72 

CIS 572,54 

CdTe 277,67 

Biomassa 21320 

Carvão 33 

Eólica 1129 

Gás natural 11 

Nuclear 346 

Hidroelétrica 186 

Petróleo 11 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Como se observa a partir da Tabela 9, a área imobilizada por energia elétrica gerada 

para a geração FV é inferior à ocupada por biomassa, nuclear e eólica. Com base nessa 

comparação, pode-se concluir que a geração de energia elétrica FV é sustentável de acordo com 

o critério de área imobilizada em anos. 

 

5.3 Determinação da área necessária para implementação de 100 GW de geração FV 

 

A presente seção tem como objetivo determinar a área necessária para instalação de 

parques fotovoltaicos no Brasil que, juntos, apresentem uma potência instalada de cerca de 100 

GW. O Cenário de Revolução Energética para 2050, conforme é mostrado o Capítulo 2, requer 

uma potência instalada de 100 GW para geração fotovoltaica, ou seja, 28,78 % de 

responsabilidade no setor brasileiro de geração de eletricidade. 

Para que a viabilidade desse cenário seja verificada sob o critério de área ocupada, 

faz-se necessário observar que cada uma das tecnologias de célula FV ocupa uma área diferente 

para a geração da mesma quantidade de energia elétrica, conforme é demonstrado no Capítulo 

4. Cada tecnologia tem uma participação diferente no atual mercado global de geração FV. De 

acordo com ISE (2017, p. 19-21), o silício cristalino domina o mercado mundial com 94,1 % 

da produção de painéis em 2016, restanto apenas 5,9 % para as tecnologias de filme fino. Na 
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Tabela 10, resume-se o percentual de produção de células FV a partir de cada tecnologia no 

cenário mundial em 2016. 

Tabela 10 - Percentual de produção mundial de células FV a partir de cada tecnologia em 

2016. 

Tecnologia de 

célula FV 

Produção em 2016 

(GWp) 

Percentual 

(%) 

Percentual 

(%) 

m-Si 20,2 24,5 
94,1 

p-Si 57,5 69,6 

a-Si 0,5 0,6 

5,9 CIS 1,3 1,6 

CdTe 3,1 3,8 

Fonte: Adaptado de ISE (2017, p. 19-21). 

Essa distribuição de responsabilidade de cada tecnologia de células FV na produção 

mundial de painéis FV é adotada neste trabalho para se construir o Cenário de Revolução 

Energética para 2050 no Brasil. 

Conforme é mostrado na Figura 1 do Capítulo 2, a potência instalada para geração 

FV no Brasil em 2017 é de 0,1 GW, fazendo-se necessário, portanto, o acréscimo de 99,9 GW 

de potência instalada até 2050 para se alcançar o cenário almejado. A distribuição de potência 

é feita entre as tecnologias de células FV de acordo com os percentuais mundiais de produção 

mostrados na Tabela 10. A área necessária para a instalação de cada tecnologia pode ser 

determinada a partir dos valores médios de relação entre potência nominal e área ocupada 

(Wp/m2) obtidos na Tabela 8 do Capítulo 4. Na Tabela 11, portanto, condensam-se essas 

informações. O valor de área ocupada (km2) é obtido pela equação abaixo: 

A = {[Pinst x 109] / [Pnom/A]} x 10-6 

Em que: 

A = Área ocupada (km2) 

Pinst = Potência instalada (GW) 

Pnom/A = Relação entre potência nominal e área ocupada (Wp/m2) 
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Tabela 11– Divisão da geração FV entre as diversas tecnologias no Brasil. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A área total necessária à instalação de 99,9 GW de geração FV é de 

aproximadamente 1217,14 km2, extensão equivalente à área do município do Rio de Janeiro – 

RJ com 1255 km2, segundo o IBGE. Essa área deve ser distribuída entre as diversas regiões do 

Brasil, de forma proporcional à demanda, mas respeitando também a capacidade de geração de 

acordo com as condições de irradiação de cada local. 

 

5.4 Potência a ser instalada de usinas fotovoltaicas por região brasileira 

 

A presente seção tem como objetivo distribuir pelas diversas regiões brasileiras 

painéis de geração FV, observando-se a demanda por energia elétrica de cada região, o 

rendimento energético e a capacidade de instalação de módulos FV com os limitantes de área e 

potência instalada. Essa análise é feita com os valores de 2016 para rendimento energético, 

número de consumidores residenciais e industriais e consumo médio residencial e industrial, 

dada a dificuldade de se estimar esses dados para 2050. 

Na Tabela 12, mostra-se o consumo de energia elétrica em cada região do país em 

2016 (GWh), disponibilizado pela EPE (2017) e o respectivo percentual. Nota-se que a região 

Sudeste apresenta a maior demanda, aproximadamente 50 % da energia consumida no país, 

devendo ser a região a receber a maior potência de usinas FV. Enquanto as regiões Norte e 

Tecnologia de 

célula FV 
Percentual 

(%) 

Potência 

instalada (GW) 

Relação entre 

Potência 

Nominal e Área 

Ocupada 

(Wp/m2) 

Área Ocupada 

(km2) 

m-Si 24,5 24,48 89,47 273,56 

p-Si 69,6 69,53 79,27 877,11 

a-Si 0,6 0,60 64,74 9,26 

CIS 1,6 1,60 69,35 23,05 

CdTe 3,8 3,80 111,11 34,17 

TOTAL 100 99,9 - 1217,14 
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Centro-Oeste, com 7,4 % e 7,5 % do consumo, são as regiões brasileiras que devem receber a 

menor potência instalada de painéis FV 

Tabela 12 – Consumo de energia elétrica por região brasileira em 2016. 

Região do Brasil  Consumo Médio 

em 2016 (GWh) 

Percentual de 

Consumo por Região 

(%) 

Potência a Ser 

Instalada para 

Geração FV (GW) 

Norte 34071 7,39 7,39 

Nordeste 80147 17,39 17,37 

Sudeste 229970 49,90 49,85 

Sul 82063 17,81 17,79 

Centro-Oeste 34579 7,50 7,50 

TOTAL 460830 100,00 99,90 

Fonte: Adaptado de EPE (2017). 

A última coluna da Tabela 12 mostra a potência de usinas FV que deveria ser 

instalada em cada região levando-se em conta apenas o percentual de distribuição de consumo, 

mas a irradiação média de cada região do país deve ainda ser analisada para se verificar a 

possibilidade de implementação dessa distribuição. 

A irradiação solar presente em cada região tem relação direta com a sua capacidade 

de geração FV. A região brasileira privilegiada com altos índices de irradiação durante todo o 

ano é a região Nordeste, enquanto as regiões Norte e Sul apresentam os menores índices. Na 

Figura 13, retirada do Atlas Brasileiro de Energia Solar (2017, p.59), mostra-se o mapa do 

potencial de geração solar fotovoltaica para todo o Brasil, em termos de rendimento energético 

anual (kWh/kWp.ano) para tecnologias de silício cristalino.  
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Figura 13 - Rendimento energético anual para geração fotovoltaica no Brasil. 

 

Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar (2017, p.59). 

A escala de cores da Figura 13 vai de verde a vermelho, mostrando os menores e os 

maiores índices de rendimento energético respectivamente. Nota-se que a região Sudeste, que 

tem a maior demanda de energia elétrica, apresenta valores médios de rendimento energético. 

Enquanto o Nordeste, que está em 3º lugar na demanda por energia elétrica, apresenta os 

melhores índices. Para se realizar os cálculos de potência instalada para geração FV em cada 

região, deve-se considerar o rendimento energético médio para cada região. Foi adotado metade 



52 
 

do valor de rendimento energético para as células de filme fino, já que elas apresentam metade 

da eficiência. Na Tabela 13, mostram-se os valores médios obtidos a partir da Figura 13. 

Tabela 13 – Rendimento energético por região brasileira. 

Região do Brasil  
Rendimento Energético para 

painéis de silício cristalino 

(kWh/kWp.ano) 

Rendimento Energético para 

painéis de filme fino 

(kWh/kWp.ano) 

Norte 1250 625 

Nordeste 1750 875 

Sudeste 1500 750 

Sul 1300 650 

Centro-Oeste 1550 775 

Média 1470 735 

Fonte: Elaborado pela autora. 

São analisados agora os setores residencial e industrial de cada região do Brasil para 

se verificar a possibilidade de implementação da distribuição mostrada na Tabela 12, levando-

se em consideração os valores de rendimento energético da Tabela 13. Para a elaboração do 

Cenário de Revolução Energética para 2050 no Brasil, considera-se uma adesão a mini e micro 

geração distribuída FV de 20 % dos domicílios existentes em 2016, exceto para o Norte do país, 

em que se estimou apenas 3 % das residências com painéis FV. Esses valores foram 

determinados observando-se que boa parte dos domicílios são apartamentos e, portanto, não 

têm área de telhado disponível para instalação dos painéis FV e observando-se também que boa 

parte dos consumidores não têm interesse ou não dispõe de recursos financeiros para investir 

em geração FV. Para o setor industrial, em que se dispõe de uma área maior para instalação de 

painéis FV, além de melhores recursos financeiros para tal, considera-se uma adesão de 60 % 

do setor a geração FV, exceto para Norte e Sul do país, para os quais se considera apenas 55 % 

de indústrias com painéis FV. 

Com a determinação da potência total a ser instalada para os setores residencial e 

industrial, pode-se calcular a potência restante para que se alcance 100 GW em 2050, que deve 

ser relacionada a grandes usinas FV com potência instalada superior a 5 MWp alocadas na zona 

rural, onde se dispõe de maior área livre. 

Para essa análise, considera-se que todas as tecnologias são utilizadas em 

residências, indústrias e grandes usinas FV nas proporções mostradas na Tabela 11. 
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Como é apresentado no Capítulo 2, o sistema de compensação estabelecido pela 

REN ANEEL 482 funciona de modo que o proprietário da planta de mini ou micro geração 

distribuída não recebe em pecúnia o corresponde à energia elétrica gerada, mas tem o valor da 

sua conta de energia elétrica reduzido de acordo com a quantidade de eletricidade gerada. 

Portanto, não é interessante para o consumidor instalar uma potência de geração FV que forneça 

uma quantidade de energia superior ao consumo mensal, sendo esse fator outro limitante para 

a distribuição. O cálculo para determinação da potência de módulos FV a serem instalados para 

cada consumidor é dado pela equação: 

Pinst/cliente = [Cmd]*[ % c-Si] / [ῃ c-Si] + [Cmd]*[ % ff] / [ῃ ff] 

Em que: 

Pinst/cliente = Potência a ser instalada/ cliente (kWp) 

Cmd = Consumo médio anual (kWh/ano) 

% c-Si = percentual de utilização de c-Si 

ῃ c-Si = Rendimento energético de c-Si (kWh/kWp.ano) 

% ff = percentual de utilização de filme fino 

ῃ ff = Rendimento energético de c-Si (kWh/kWp.ano) 

Os valores de consumo médio e número de consumidores industriais e residenciais 

foram obtidos a partir do Anuário Estatístico de Energia Elétrica (2017) da EPE. Na Tabela 14, 

mostra-se a potência máxima que pode ser instalada por consumidor industrial, considerando-

se que a eletricidade gerada pelos módulos FV não deve superar a energia consumida pela 

indústria, o rendimento energético relacionado à região e que 60 % das regiões Nordeste, 

Sudeste e Centro-Oeste instalam painéis FV, enquanto apenas 55 % das regiões Norte e Sul 

instalam painéis FV. 
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Tabela  14 – Máxima potência a ser instalada por indústria em cada região brasileira 

Região do 

Brasil  

Média de 

consumo por 

indústria 

(MWh) 

Rendimento 

Energético para 

painéis de silício 

cristalino 

(kWh/kWp.ano) 

Rendimento 

Energético para 

painéis de filme 

fino 

(kWh/kWp.ano) 

Potência 

máxima a ser 

instalada por 

indústria 

(kWp) 

Norte 1197 1250 625 1014,10 

Nordeste 465 1750 875 281,39 

Sudeste 413 1500 750 291,58 

Sul 138 1300 650 112,42 

Centro-Oeste 211 1550 775 144,16 

TOTAL - -   - 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Na Tabela 14 mostra-se que, embora a região Sudeste apresente o maior consumo 

médio anual, a região que suporta a maior potência instalada por indústria é a região Norte, pois 

seu consumo médio anual por indústria é o maior do país enquanto seu rendimento energético 

é o menor, fazendo-se necessária a instalação de uma potência maior de geração FV. Na Tabela 

15 apresenta-se, para cada região, a potência máxima a ser instalada por indústria, a área 

ocupada de cada indústria, a potência máxima total a ser instalada no setor industrial e a 

ocupação total de área. A área ocupada por indústria pode ser obtida pela equação abaixo: 

A =      {[ Pinst x 103] / [Pnom/A m-Si]} x % m-Si +  

{[ Pinst x 103] / [Pnom/A p-Si]} x % p-Si +   

  {[ Pinst x 103] / [Pnom/A a-Si]} x % a-Si +  

{[ Pinst x 103] / [Pnom/A CIS]} x % CIS +                                                                              

 {[ Pinst x 103] / [Pnom/A CdTe]} x % CdTe 

Em que: 

A = Área ocupada por indústria (m2) 

Pinst = Potência instalada (kW) 

Pnom/A m-Si = Relação entre potência nominal e área ocupada m-Si (Wp/m2) 

% m-Si = Percentual de utilização m-Si 

Pnom/A p-Si = Relação entre potência nominal e área ocupada p-Si (Wp/m2) 

% p-Si = Percentual de utilização p-Si 

Pnom/A a-Si = Relação entre potência nominal e área ocupada a-Si (Wp/m2) 
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% a-Si = Percentual de utilização a-Si 

Pnom/A CIS = Relação entre potência nominal e área ocupada CIS (Wp/m2) 

% CIS = Percentual de utilização CIS 

Pnom/A CdTe = Relação entre potência nominal e área ocupada CdTe (Wp/m2) 

% CdTe = Percentual de utilização CdTe 

 

A potência máxima total no setor industrial foi obtida pelo produto entre a potência 

máxima a ser instalada por indústria, o número de consumidores e o percentual de adesão, 

enquanto a área ocupada total foi obtida pelo produto entre a área ocupada por indústria, o 

número de consumidores e o percentual de adesão. 

Tabela 15 – Área ocupada para instalação de módulos FV no setor industrial. 

Região do 

Brasil  

Potência 

máxima a ser 

instalada por 

indústria (kW) 

Área 

ocupada 

por 

indústria 

(m2) 

Número de 

consumidores 

industriais 

Potência 

máxima total 

no setor 

industrial 

(GW) 

Área 

ocupada 

total 

(km2) 

Norte 1014,10 12355,4 12569 6,37 77,65 

Nordeste 281,39 3428,4 50139 8,47 103,14 

Sudeste 291,58 3552,5 210647 36,85 448,99 

Sul 112,42 1369,6 221146 13,67 166,59 

Centro-Oeste 144,16 1756,4 41118 3,56 43,33 

TOTAL - - 535619 68,92 839,70 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A área ocupada por indústria é viável, pois os parques industriais em sua maioria 

dispõem de grandes galpões que podem ter seus telhados ocupados por painéis, bem como 

cobertas de estacionamento. Vale ressaltar que os valores obtidos na Tabela 15 são apenas uma 

média e que algumas indústrias têm capacidade de instalação de geração FV maior que outras, 

tanto no que se refere a área disponível, quanto em relação a potência máxima a ser instalada.  

Na Tabela 16, mostra-se a potência máxima que pode ser instalada por consumidor 

residencial, considerando-se que a energia gerada pelos módulos FV não deve superar a energia 

consumida pelo domicílio, que deve ser observado o rendimento energético relacionado à 

região, e que apenas 20% dos domicílios de cada região têm geração FV, com exceção da região 

Norte que fica com apenas 3% das casas com painéis FV. 
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Tabela 16– Máxima potência a ser instalada por residência em cada região brasileira. 

Região do 

Brasil  

Média de 

consumo por 

residência em 

2016 

(kWh/ano) 

Rendimento 

Energético para 

painéis de silício 

cristalino 

(kWh/kWp.ano) 

Rendimento 

Energético para 

painéis de filme 

fino 

(kWh/kWp.ano) 

Potência 

máxima a ser 

instalada por 

consumidor 

residencial 

(kWp) 

Norte 2197,2 1250 625 1,86 

Nordeste 1455,6 1750 875 0,88 

Sudeste 2055,6 1500 750 1,45 

Sul 2125,2 1300 650 1,73 

Centro-Oeste 2101,2 1550 775 1,44 

TOTAL 9935 -   - 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

Na Tabela 16, mostra-se que o maior consumo médio por residência é o da região 

Norte, enquanto o menor é o da região Nordeste. Considerando-se o rendimento energético, é 

possível instalar a maior potência de painéis nos domicílios da região Norte, seguida da região 

Sul, e a menor na região Nordeste. Na Tabela 17, mostra-se a área ocupada nas casas de cada 

região, a potência máxima a ser instalada em cada região e a área ocupada por região e total, 

valores obtidos de forma análoga a análise para o setor industrial. 

Tabela 17 - Área ocupada para instalação de módulos FV no setor residencial. 

Região do 

Brasil  

Potência 

máxima a ser 

instalada por 

residência 

(kWp) 

Área 

ocupada 

por 

residência 

(m2) 

Número de 

consumidores 

residenciais 

Potência 

máxima total 

no setor 

residencial 

(GWp) 

Área 

ocupada 

total 

(km2) 

Norte 1,86 22,68 4312124 0,24 2,93 

Nordeste 0,88 10,73 18482446 3,26 39,67 

Sudeste 1,45 17,68 31513565 9,15 111,44 

Sul 1,73 21,09 9746164 3,37 41,11 

Centro-Oeste 1,44 17,49 5223101 1,50 18,27 

TOTAL - - 69277400 17,52 213,43 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

Observa-se que a área instalada em cada domicílio varia de 10,73 m2 no Nordeste 

a 22,68 m2 no Norte do país. Esses valores são viáveis tendo em vista que o telhado das casas 

pode ser usado para instalação de painéis FV e que a maioria das casas brasileiras possuem mais 

de 22,68 m2.  
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Feita a distribuição entre os setores industrial e residencial, faz-se necessário 

dimensionar as usinas geradoras FV que devem ter a potência instalada remanescente para que 

se alcance a meta de 100 GW em 2050. A Tabela 18 resume os valores de potência instalada 

em cada setor por região, sendo a potência das usinas de geração obtidas subtraindo-se a 

potência dos setores industrial e residencial da potência FV total. Observa-se que a maior parte 

da potência instalada pode ser alcançada apenas com mini e micro geração, sendo apenas 13,46 

GW de usinas de geração FV. 

Tabela 18 - Potência instalada por região brasileira e por setor. 

Região do 

Brasil  

Potência total no 

setor residencial 

(GWp) 

Potência total 

no setor 

industrial 

(GWp) 

Potência das 

usinas de 

geração FV 

(GWp) 

Potência 

FV total 

(GWp) 

Norte 0,24 6,37 0,77 7,39 

Nordeste 3,26 8,47 5,65 17,37 

Sudeste 9,15 36,85 3,85 49,85 

Sul 3,37 13,67 0,74 17,79 

Centro-Oeste 1,50 3,56 2,44 7,50 

TOTAL 17,52 68,92 13,46 99,90 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

Para determinar a área ocupada pelas usinas de geração FV, faz-se necessário 

definir a potência relacionada a cada tecnologia. A Tabela 19 mostra a potência remanescente 

relacionada a cada tecnologia, que corresponde à potência instalada das usinas de geração FV. 

Observa-se que cerca de 86 % das plantas de geração estão concentradas em indústrias e 

residências. 
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Tabela 19 – Potência remanescente relacionada a cada tecnologia. 

Tecnologia de 

célula FV 

Potência 

instalada 

residencial e 

industrial (GW) 

Potência 

instalada das 

usinas de geração 

FV (GW) 

Potência FV 

total (GW) 

m-Si 21,18 3,30 24,48 

p-Si 60,16 9,37 69,53 

a-Si 0,52 0,08 0,60 

CIS 1,38 0,22 1,60 

CdTe 3,28 0,51 3,80 

TOTAL 86,52 13,48 99,9 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

A Tabela 20 mostra então a área que deve ser destinada às grandes plantas de 

geração FV em cada região. A região Nordeste tem a maior área ocupada com 114,15 km2, área 

pouco maior que a do município do Maracanaú - CE que, segundo o IBGE, tem 105,69 km2. A 

menor ocupação de área é a da região Sudeste, com apenas 0,98 km2, valor bastante satisfatório 

tendo em vista a maior disputa por área nessa região do país. O Sul do país requer uma área de 

2,62 km2 para instalação de usinas de geração FV, valor de área pequeno e viável. O Centro-

Oeste precisa dispor 6,23 km2, enquanto o Norte precisa de 40,18 km2 disponíveis para geração 

FV, sendo ambas as áreas viáveis, embora exista uma preocupação em evitar o desflorestamento 

para geração de energia elétrica.  

Tabela 20 – Potência de plantas FV em cada região por tecnologia. 

Região do Brasil  
Potência das usinas 

de geração FV 

(GWp) 

Área ocupada por 

usina (km2) 

Norte 3,30 40,18 

Nordeste 9,37 114,15 

Sudeste 0,08 0,98 

Sul 0,22 2,62 

Centro-Oeste 0,51 6,23 

TOTAL 13,48 164,18 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

Organizado o cenário, é possível visualizar na Tabela 21 a distribuição total de 

potência das tecnologias de geração FV entre as regiões brasileiras.  
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Tabela 21– Distribuição de potência de geração FV entre as regiões brasileiras por tecnologia. 

Tecnologia de célula 

FV / Região do 

Brasil 

m-Si           

(GW) 

p-Si          

(GW) 

a-Si          

(GW) 

CIS        

(GW) 

CdTe          

(GW) 

Total          

(GW) 

Norte 1,81 5,14 0,04 0,12 0,28 7,39 

Nordeste 4,26 12,09 0,10 0,28 0,66 17,39 

Sudeste 12,21 34,70 0,30 0,80 1,89 49,90 

Sul 4,36 12,38 0,11 0,28 0,68 17,81 

Centro-Oeste 1,84 5,22 0,04 0,12 0,28 7,50 

TOTAL 24,48 69,53 0,60 1,60 3,80 99,90 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A área ocupada por cada tecnologia nas regiões brasileiras pode ser visualizada pela 

Tabela 22. Destaca-se a região Sudeste com o total de 607,4 km2 destinados a plantas FV, dos 

quais apenas 0,98 km2 são de usinas de geração FV, sendo a maior parte suprida por residências 

e indústrias. A região Norte é a que requer menor área 89,99 km2 dos quais 40,18 km2, pouco 

menos de 50 %, estão associados a usinas de geração FV. 

Tabela 22 – Distribuição de área de geração FV entre as regiões brasileiras por tecnologia. 

Tecnologia de 

célula FV / 

Região do 

Brasil 

m-Si           

(km2) 

p-Si           

(km2) 

a-Si            

(km2) 

CIS            

(km2) 

CdTe           

(km2) 

Total            

(km2) 

Norte 20,23 64,85 0,68 1,70 2,53 89,99 

Nordeste 47,58 152,55 1,61 4,01 5,94 211,68 

Sudeste 136,52 437,71 4,62 11,50 17,05 607,40 

Sul 48,72 156,19 1,65 4,10 6,08 216,74 

Centro-Oeste 20,53 65,81 0,69 1,73 2,56 91,33 

TOTAL 273,56 877,11 9,26 23,05 34,17 1217,14 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

Com o fim das análises feitas no presente capítulo, pode-se afirmar que o Cenário 

de Revolução Energética para 2050 no Brasil para instalação de 100 GW para geração FV é 

viável de acordo com o critério de área ocupada e sustentável de acordo com o critério de área 

ocupada em anos por energia elétrica gerada. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho permitiu a verificação da viabilidade de implementação de 100 

GW de potência instalada para geração FV no Brasil em 2050 sob o critério de área ocupada.  

Estudou-se o atual cenário energético brasileiro com predominância de utilização 

de hidrelétricas para geração de eletricidade e a presença de fontes de combustíveis fósseis 

como carvão e derivados do petróleo. Observou-se o Cenário Base para 2050 apresentado pelo 

Greenpeace Brasil, mostrando um reflexo das principais políticas e tendências adotadas 

atualmente, com expansão de 104 % da matriz elétrica, com ainda forte presença de 

hidrelétricas, mas também com geração eólica e FV em destaque. Estudou-se ainda o Cenário 

de Revolução Energética para 2050 no Brasil com zero emissões de gases do efeito estufa, 

completa eliminação das fontes de combustíveis fósseis e 100 % de participação de fontes de 

energia renováveis, com destaque para 100 GW de potência instalada para geração FV. 

A norma pertinente ao setor de geração de eletricidade, a Resolução 482 da ANEEL 

de 2012 foi estudada, verificando-se os principais pontos que constituem um estímulo para 

instalação de mini e micro geração, como o sistema de compensação de energia elétrica que 

permite um desconto no valor da conta de energia proporcional a energia gerada pelo 

consumidor. 

Estudou-se ainda critérios de verificação de sustentabilidade de uma fonte de 

geração de energia elétrica, quais sejam: mudança climática, área ocupada e biodiversidade, 

uso e processo de combustíveis, consumo de água, morbidade causada pela poluição, 

confiabilidade da geração de energia e eficiência energética. 

A partir do estudo das tecnologias de células FV, observou-se que as células de c-

Si apresentam as maiores eficiências e são as mais utilizadas no mercado atual com 94,1 % de 

produção em 2016 contra apenas 5,9 % de produção das tecnologias de filme fino. A 

participação de cada tecnologia no atual mercado mundial foi considerada para a análise de 

viabilidade feita no presente trabalho. 

A potência total pôde ser distribuída entre as regiões brasileiras em concordância 

com o percentual de demanda que cada uma requer. Isso tem um papel importante na 

conservação de energia elétrica, uma vez que, mantendo-se a geração próxima da demanda, 

evitam-se as perdas por transmissão de energia elétrica. 
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Foi possível ainda distribuir a maior parcela da potência total das plantas de geração 

FV nos setores residencial e industrial, cerca de 86 % da geração FV. Para as residências, 

ocupando-se uma média de área entre 10,73 m2 no Nordeste e 22,68 m2 no Norte, valores 

viáveis, tendo em vista que a maior parte das residências apresentam área superior e podem 

disponibilizar seus telhadas para a instalação dos painéis FV. Para as indústrias, a área média 

ocupada em cada uma está entre 1369,6 km2 nas indústrias da região Sul e 12355,4 km2 nas 

indústrias da região Norte, valores também viáveis, tendo-se em vista que as usinas em sua 

maioria contam com galpões e área de estacionamento que podem ser cobertos por painéis FV. 

A distribuição das plantas FV prioritariamente em residências e indústrias se justifica também 

pela disputa territorial com outras formas de geração cujo crescimento também é esperado no 

Cenário de Revolução Energética, como a eólica. 

É importante observar que toda a análise foi feita a partir dos dados de consumo 

médio de energia elétrica e número de residências e indústrias de 2016, enquanto o cenário deve 

ser implementado em 2050. A análise não retrata, portanto, com precisão a potência máxima 

que cada domicílio ou indústria pode instalar e, consequentemente, a ocupação de área. Porém, 

como todo o Cenário de Revolução Energética para 2050 no Brasil foi determinado 

considerando-se um desenvolvimento social e econômico do país, acompanhado de uma 

expansão de demanda, pode-se afirmar que a implementação de 100 GW de potência instalada 

é viável sob o critério de área ocupada. 
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