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Usina Solar Fotovoltaica

A usina solar fotovoltaica (também 

chamada de parque solar ou 

central fotovoltaica) é um sistema 

de energia solar de grande porte 

projetado para a produção e venda 

de energia elétrica, responsáveis 

por fornecer energia em alta tensão 

para distribuição.

A produção de energia da usina de 

energia solar vem dos painéis 

fotovoltaicos que convertem a 

energia do sol em energia elétrica 

para ser vendida para a rede

A maioria das usinas de energia solar no mundo são construídas sobre o solo. Em sua maioria, elas 

são fixas, mas também podem ser construídas com os chamados “trackers”, seguidores solares que 

acompanham o movimento do sol.

Condições para instalação

• Muito iluminação solar.

• Ambiente com poucas chuvas



Os painéis solares produzem 

energia elétrica em corrente 

contínua, portanto, eles precisam 

de um inversor solar para 

converter esta energia em corrente 

alternada (A corrente alternada é a 

energia que você consome na sua 

casa ou empreendimento).

O funcionamento dos painéis é 

baseado no efeito fotoelétrico.

E luminosa

E elétrica



O efeito 

fotoelétrico 

foi 

observado 

pela 

primeira 

vez por 

Heinrich 

Hertz, 

físico 

alemão, 

em 1887

Efeito fotoelétrico

O efeito fotoelétrico foi observado pela primeira vez por Heinrich Hertz, físico alemão, em 1887.

Hertz descobriu o fenômeno por acaso enquanto estudava a natureza eletromagnética da luz, ao utilizar duas 

placas metálicas para seu estudo, Hertz percebeu faíscas sendo emitidas delas ao contato com a luz, mas 

sem conseguir explicar o porquê que tal fenômeno ocorria. 

O efeito intrigou a mente humana e foi pesquisado por vários cientistas, porém, somente em 1905, 18 anos 

depois de Hertz, é que Albert Einstein conseguiu explicar suas causas, ganhando pela sua equação o prêmio 

Nobel em física, em 1921.

O efeito fotoelétrico, então, é a absorção de um fóton de luz por um elétron do material, que usa parte dessa 

energia na sua liberação e o restante resulta em energia cinética de ejeção desse elétron do material.

O Fóton é um pacote 

de energia que compõe 

a luz.



Usinas solares no Brasil

São poucas as usinas de energia 

solar no Brasil já em funcionamento 

comercial, porém o crescimento 

esperado para os próximos anos é 

muito grande. A escassez de chuvas 

e o aumento do uso das usinas 

termoelétricas caras e poluentes 

está servindo como gatilho para o 

desenvolvimento do setor de 

energia solar no país.

A primeira usina de energia solar no Brasil

A usina solar de Tauá, construída em 2011, está 

localizada no município de Tauá, sertão do Ceará

Entre as usinas de energia solar que já estão em operação, as principais 

são:

•437 Megawatts: Usina Solar São Gonçalo – São Gonçalo – PI

•321 Megawatts: Usina Solar Pirapora – Pirapora – MG

•210 Megawatts: Usina Solar Nova Olinda – Ribeira do Piauí – PI

•196 Megawatts: Usina Solar Ituverava – Tabocas do Brejo Velho – BA

•186 Megawatts: Usina Solar FV SJP – São João do Piauí – PI

•150 Megawatts: Usina Solar Guaimbê – Guaimbê – SP

•145 Megawatts: Usina Solar Boa Hora – Euroeste – SP

•132 Megawatts: Usina Solar Calcário – Quixeré – CE

•132 Megawatts: Usina Solar Paracatu – Paracatu – MG

•120 Megawatts: Usina Solar Juazeiro Solar – Juazeiro – BA



Usina solar do estádio Mineirão - BH

É atualmente a maior usina solar construída 

em um estádio de futebol no Brasil. São 

mais de 6.000 painéis solares.



Usina Solar: Vantagens e Desvantagens

Não emitem gases poluentes

Vantagens

Vida útil longa (mais de 25 anos)

Ocupam pouco espaço

Possibilidade de instalação em diversos lugares

Desvantagens

Chuvas e dias nublados podem afetar a eficiência 

das usinas solares

Usinas afastadas da Linha do Equador captam 

menos luminosidade e, consequentemente, geram 

menos energia

Alto custo de aquisição

A maior usina solar do mundo

Localizada em Zhongwei, na China, a maior usina de energia solar do mundo é a Tengger Desert Solar Park, 

que conta com uma capacidade de 1.547 MW de potência instalada, em funcionamento desde 2017. Devido às 

suas grandes proporções, também é conhecida como a “Grande Muralha Solar”, em tradução livre, pois sua 

instalação compreende 1.200 km


