
ENERGIA SOLAR Por Elenice Lombardo 

pesar de representar quase 
nada na matriz energéti
ca nacional, a produção 

de energia solar começa a ganhar 
corpo no país. A Tauá, primeira 
usina comercial do gênero, está em 
operação há um ano, no Ceará. Re
centemente, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) anunciou 
normas que incentivam a adesão ao 
sistema; já foi inaugurado na capi
tal baiana o primeiro dos estádios 
solares, vitrine de sustentabilidade 
da Copa de 2014; e aumentam os 
investimentos na área. 

Com 1 MW de capacidade ins
talada, a energia gerada pela Usi
na Solar de Tauá, estruturada pela 
MPX, pode abastecer 1.500 famílias. 
Primeira planta solar interligada ao 
sistema elétrico do país, Tauá rece
beu, na primeira fase, investimento 
de R$ 10 milhões. "A usina repre
senta o primeiro passo para o cres
cimento desta fonte no país", afirma 
Bruno Chevalier, diretor-executivo 
da joint venture criada entre a MPX 
e a E.ON. Segundo ele, está em anda
mento pedido na Superintendên
cia Estadual do Meio Ambiente do 
Ceará (Semace) para ampliação da 
licença ambiental para uma capaci
dade instalada de 50 MW. 

Diretor-técnico do Instituto 
para o Desenvolvimento de Ener-

gias Alternativas na América Latina 
(Ideal) - responsável por projetos 
de estádios e aeroportos solares 
o professor Ricardo Rüther vê com 
bons olhos a Resolução Normativa 
n° 482/12 da Aneel, que criou o Sis
tema de Compensação de Energia 
para instalação de micro (até 100 
kW de potência) e minigeração 
distribuída (de 100 kW a 1 MW). 
Para ele, disseminar essa informa
ção é um passo decisivo para a di
fusão do sistema. Em sua opinião, o 
Brasil já tem potencial para suprir 
com energia solar 20% do total de 
energia elétrica consumido por re
sidências. A vantagem do sistema é 
que pode ser instalado no telhado 
de residências e na cobertura e/ou 
fachada de edifícios, sem o custo 
de uma construção. "O valor para 
uma casa ainda é alto, de cerca de 
R$ 20 mil. Mas, considerando um 
custo mensal de R$ 200,00, em 
pouco tempo o consumidor deixa
ria de pagar energia", diz. 

O potencial para uso de energia 
solar no Brasil é enorme, dada sua 
extensão e localização, comenta 
Marcelo Corrêa, presidente do 
grupo Neoenergia, um dos conglo
merados que mais investem nessa 
área. "Sob a ótica da regulação do 
setor, incentivos começam a ser 
implementados com as resolu

ções normativas da Aneel 481/12 e 
482/12", destaca ele, concordando 
com Rüther quanto às vantagens 
da segunda norma e sobre a neces
sidade de difundi-la. "A dissemina
ção da tecnologia pode contribuir 
para a redução do custo de geração 
com energia solar", ratifica. Já a pri
meira regra estabelece desconto 
de 80% para empreendimentos 
que entrarem em operação co
mercial até 31 de dezembro de 
2017, nas tarifas de uso dos siste
mas elétricos de transmissão e de 
distribuição, TUST e TUSD, inci
dindo na produção e no consumo 
da energia comercializada. O des
conto cai para 50% após o décimo 
ano e para usinas criadas após 31 
de dezembro de 2017. 

Entre os principais projetos do 
grupo nesta área está o primeiro 
estádio solar inaugurado no Brasil 
e na América Latina, o Pituaçu, em 
Salvador. Orçado em R$ 5,6 mi
lhões, com potencial de geração de 
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400 kilowatt-pico e fator de capa
cidade em torno de 17%, integra o 
Programa de Eficiência Energética 
(PEE) da Companhia de Eletricida
de do Estado da Bahia (Coelba). O 
grupo também vai instalar painéis 
fotovoltaicos em Fernando de Noro
nha, dentro do PEE da Companhia 
Energética de Pernambuco (Celpe). 
Serão R$ 5 milhões gastos em ener
gias renováveis na ilha e geração de 
cerca de 400 megawatt-pico. 

Neste estado, o grupo Neoener-
gia participa ainda da construção 
da usina solar da Arena Pernam
buco, em São Lourenço da Mata, a 
19 quilômetros de Recife, que deve 
sediar jogos da Copa. Parte do pro
grama de P&D das concessionárias 
do grupo, Coelba, Celpe e Compa
nhia Energética do Rio Grande do 
Norte (Cosern), o estádio, orçado 
em R$ 13 milhões, tem potência de 
1 MW-pico, suficiente para atender 
a 6 mil pessoas. Por meio da Coelba, 
o Neoenergia também contempla 

com energia solar 21 mil famílias 
do programa Luz Para Todos. 

A frente do projeto sustentável de 
outro estádio, o Mineirão Solar - usi
na de 1,5 MW, capaz de levar energia 
para 1.500 famílias, e orçamento de 
referência para licitação de RS 10 
milhões -, a Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig) comanda 
também o empreendimento Sette 
Solar, em Sete Lagoas. "Será a maior 
usina solar fotovoltaica do Brasil, de 
3,3 MW, com o mérito de ser uma 
grande plataforma de pesquisa", 
informa Bruno Marciano Lopes, en
genheiro de tecnologia e gerente de 
projetos da companhia. No âmbito 
do programa de P&D da Aneel e em 
parceria com a Universidade Federal 
de Minas Gerais, a Fundação de Am
paro à Pesquisa do Estado de MG e a 
empresa espanhola Solaria, o proje
to de pesquisa, de cinco anos, envol
ve R$ 40 milhões e será o primeiro a 
convergir numa planta comercial já 
após um ano de estudos. 

De acordo com Lopes, a Cemig 
prepara o lançamento do Atlas So
lar e Métrico de Minas e movimenta 
90% do total investido em pesquisas 
que envolvem a geração solar no 
país. Além disso, dos R$ 400 mi
lhões disponibilizados pela Aneel 
para estudos, por meio da Chama
da 13, R$ 100 milhões contemplam 
projetos da companhia. 

Com dez anos de atividade e 
foco na energia eólica, a Bioenergy 
faz seu début em projetos de ener
gia solar. "Até o fim do ano, deve
mos gerar 1 MWem nossa primeira 
planta solar, no Sul da Bahia, a ser 
integrada ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN)", conta o presiden
te, Sérgio Marques. A usina, com 
potencial de geração de 300 MW, 
vai ocupar um hectare e representa 
14% da capacidade total de produ
ção da Bioenergy, de 2.215,80 MW, 
considerando-se os projetos solar e 
eólicos, implantados e em desen
volvimento, em cinco estados. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 84-85, jun. 2012.




