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RESUMO: O Brasil é um país de dimensões continentais, e contém um grande potencial para 
desenvolvimento de geração de energia através dos painéis fotovoltaicos. Em específico na 
região do Sul da Bahia, localizado no clima da Mata Atlântica, apresenta características de 
chuvas, e temperaturas regulares ao longo do ano, sofrendo pouca variação, e mesmo com as 
chuvas regulares, apresenta condições favoráveis ao desenvolvimento do uso da energia solar, 
tanto em escala residencial, quanto em escala comercial, ou industrial, todavia é pouco 
explorado, ou de grande relevância para o conhecimento geral da sociedade. O Instituto 
Federal da Bahia (IFBA) localizado em Eunápolis, município nesta região Sul da Bahia, tem 
investido nos últimos anos em pesquisa no setor de geração de energia elétrica através do 
sistema fotovoltaico, com um pequeno parque de geração com 2 arranjos fotovoltaicos, com 
11 placas solares cada. Com a ampliação do setor de produção de placas fotovoltaicas na 
China, o custo de implantação reduziu de forma significativa, e além disso, o governo através 
da proposta “On-Grid”, tem proporcionado crescer o setor geração de energia fotovoltaica no 
Brasil, através políticas públicas de investimento, e financiamento, proporcionando economia, 
sustentabilidade e desenvolvimento de pesquisa. Este trabalho esclarece como é de fato 
interessante para o Instituto Federal da Bahia Campus Eunápolis, investir em um sistema 
fotovoltaico conectado à rede, de forma a suprir em parte o consumo mensal com a 
fornecedora de energia, sendo necessário instalar um parque de forma 53 vezes maior que o já 
existente, e além disso, analisa de forma financeira e econômica, já que contempla uma 
imensa área construtiva e com telhados com ótima estrutura de suporte para as placas, e ainda 
contribui diretamente para o ensino, a pesquisa no Campus, e o desenvolvimento sustentável 
do país. 
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