
Com o intuito de dar mais visibili-
dade à geração solar fotovoltaica
no Brasil e incentivar investimen-
tos em novos projetos nesse seg-
mento, o Instituto para o Desen-
volvimento de Energias Alterna-
tivas na América Latina (Ideal),
em parceria com a Câmara de Co-
mercialização de Energia Elétri-
ca (CCEE), lançou no mercado o
Selo Solar. Mauro Passos, presi-
dente do Ideal explica que a pers-
pectiva é que, assim como acon-
teceu com a energia eólica (ener-
gia originada do vento), também
aumente o interesse pela solar, o
que contribuirá para uma maior
diversificação da matriz energéti-
ca nacional, hoje dominada pela
geração de fonte hídrica.

A ideia do selo, segundo o ins-
tituto, surgiu a partir de uma ex-
periência alemã, o GrünerS-
tromLabel (Selo de Energia Ver-
de — SES) criado em 1998, que
certifica hoje cerca de 120 pro-
dutos de energia limpa na Ale-
manha, e teve o apoio da Deuts-
che GesellschaftfürInternationa-
leZusammenarbeit (GIZ), agên-
cia alemã de Cooperação para o
Desenvolvimento.

Passos lembra que o potencial
brasileiro para a geração de ener-
gia oriunda do sol é infinito e,
por conta disso, é preciso que as
vantagens dessa fonte sejam
mais difundidas. Seria o cami-
nho para ampliar a disponibilida-
de dessa energia, hoje ainda mui-
to incipiente no país. Existem
atualmente, no Brasil, duas uni-
dades fotovoltaicas, uma locali-
zada no estado do Ceará, a MPX
Tauá, no município do mesmo
nome, pertencente ao grupo do
empresário Eike Batista e outra
em Salvador (BA), a Pituaçu So-
lar no estádio de futebol Pituaçu
na capital baiana, inaugurada ofi-
cialmente no dia 10 deste mês.
As duas têm potencial de gera-
ção de um megawatt cada.

Otimista, Passos acredita que
com o lançamento do selo, que
em dois anos esse potencial suba

para 20 megawatts, apesar dos
altos custos no desenvolvimen-
to de tecnologia para esse seg-
mento ser um dos entraves para
seu rápido crescimento. “Ape-
sar de ainda ser considerado pe-
queno, esse salto é significativo
para o segmento”, diz, lembran-
do que esse resultado pode ser
atingindo com a construção de
uma usina pela Petrobras. “Acre-
ditamos que com o selo, tere-
mos uma resposta ampliada do
mercado”, complementa.

“Podemos perceber um au-
mento no valor agregado das pla-
cas de captação de raios solares

no decorrer dos anos, o que sig-
nifica que há um avanço apesar
de ainda tímido”, argumenta.

Ainda de acordo com Passo,
por enquanto, essa fonte ainda
não é muito competitiva, mas
com os investimentos a serem
feitos certamente passará a ser.
“É preciso aguardar a hora de-
la”, afirma.

Uma das atratividades da fon-
te solar, segundo o presidente do
Ideal é seu potencial colaborati-
vo com o meio ambiente, ao per-
mitir a redução do consumo de
energia oriunda da matriz hidre-
létrica durante o dia. “Além dis-

so, a conquista do Selo Solar traz
também mais visibilidade para as
empresa. É um meio de as compa-
nhias trabalharem seu marke-
ting sustentável, um diferencial
frente aos concorrentes”, diz.

O selo pode ser solicitado por
consumidores livres ou autopro-
dutores de energia fotovoltaica
que tiverem um consumo míni-
mo de eletricidade solar confor-
me a quantidade total de ener-
gia que utilizam. “Por exemplo:
consumidores que normalmen-
te demandam grandes quantida-
des de energia, terão que consu-
mir, no mínimo, 1.000 mega-
watts-hora (MWh) por ano de
energia solar. Essa energia será
adquirida no mercado livre ou
via sistema de autoprodução”,

explica Passos, lembrando que
essa utilização será avaliada pe-
la Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE), a
responsável por liberar o selo.

Apesar de a fonte solar ainda
ser muito recente, Passo afir-
ma que pesquisa feita pelo insti-
tuo garante que se tiver energia
solar disponível no mercado pa-
ra compra, certamente haverá
demanda. “Essas informações
ainda são muito recentes e, por
conta disso, ainda não pode-
mos divulgar empresas de
quais setores se mostram inte-
ressadas”, argumenta.

Assim como Passos, o gerente
de inteligência de mercado da
CCEE, Alexandre Zucarato, tam-
bém lembra que o Brasil é um dos
países com maior incidência de ir-
radiação solar do mundo, porém
o uso de tal potencial para a gera-
ção elétrica no país ainda é pouco
utilizado. “Sem dúvida, o selo foi
um meio que encontramos para
divulgar mais sobre essa fonte al-
ternativa de energia e com isso
atrair interessados”, diz. ■
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● Redução no consuno de
energia proveniente das
fontes hidrelétricas, o que irá
colaborar na melhoria da
preservação do meio ambiente.

● Empresas que
utilizam o selo mostram
diferencial sustentável.
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Umseloparadarmais força aos
investimentos emenergia solar
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TECNOLOGIA

20 MW
Com o lançamento do selo solar,
espera-se que em dois anos
haja um grande número de
empresas interessadas em
desenvolver o potencial dessa
fonte renovável de energia.

ESTIMATIVAS

2 MW
Atualmente, há no país duas
usinas fotovoltaica, uma
localizada no estado do Ceará,
pertencente ao grupo MPX
do empresário Eike Batista
e outra em Salvador, na Bahia.

CAPACIDADEINSTALADA

Objetivo é certificar consumidores do mercado livre e autoprodutores e alavancar os investimentos nessa
fonte de geração renovável, atualmente com potencial instalado no país de apenas 2 megawatts (MW)

O selo pode ser
solicitado por
consumidores livres
ou autoprodutores de
energia fotovoltaica
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




