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O que é uma 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, responsável 
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 é construída 
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.



COMO FUNCIONA UMA Usina Solar?

A usina solar funciona assim: os painéis solares produzem 
eletricidade, que passa por um inversor solar para converter 
essa energia em corrente alternada, para, então, ser transmitida 
pelas redes de transmissão de energia e distribuída para o uso 
em sua casa ou empreendimento.

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).

A eletricidade produzida pela usina de energia solar é então 
transmitida pelas redes de transmissão de energia e distribuída 
pelas distribuidoras de energia para o uso em sua casa ou 
empreendimento.



COMO FUNCIONA
UMA Usina Solar?

Usina Solar Transmissão de Energia Prédio Público

Os PAINÉIS SOLARES 
produzem energia elétrica
em corrente contínua, portanto,
eles precisam de um inversor
solar para converter esta energia 
em corrente alternada.

TRANSMISSÃO DE ENERGIA
Os inversores entregam a energia produzida
pelos painéis fotovoltaicos em até 380 Volts. 
Para a transmissão de energia nas linhas de 
alta tensão é preciso de uma tensão bem mais 
alta que isso, portanto utilizam-se transformadores
para elevar a tensão.

PRÉDIO PÚBLICO
A eletricidade produzida pela usina 
de energia solar é então transmitida 
pelas redes de transmissão de energia 
e distribuída pelas distribuidoras de 
energia para uso.
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VANTAGENS DA USINA SOLAR

Produção de energia 
totalmente limpa e renovável

Redução do custo mensal com energia elétrica

Vida útil longa (mais de 25 anos)

Possibilidade de instalação em diversos lugares
energia
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