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Detentor de uma das matrizes energéticas 
mais limpas do mundo e referência mundial 
em produção e utilização de insumos renová-
veis, o Estado de São Paulo segue ampliando 
em seu território a geração de energia fotovol-
taica. No ano de 2017 foram registradas 3.721 
instalações do gênero com 21.834 quilowatts 
(kW) de potência, o segundo maior volume 
da Federação, atrás somente de Minas Gerais.

Com incidência solar média anual de 5,4 
kW por metro quadrado, o Estado registra 
volume inferior ao aferido na Região Nordeste, 
o de maior incidência do País, porém, esse total 
representa o dobro do verificado na Alemanha, 
um dos países com mais tecnologias de gera-
ção de eletricidade do mundo.

Para expandir ainda mais a adoção desse 
tipo de energia, a Secretaria Estadual de 
Energia e Mineração oferece para estudo 
e projetos públicos e privados o trabalho 
Energia Solar Paulista – Levantamento do 
Potencial (http://goo.gl/ozRpDZ). Nele, as 
regiões de Araçatuba, Barretos e São José do 

Ranking Paulista de Energia: ferramenta 
para gestores públicos e privados

Desenvolvida pela Secretaria 
de Energia e Mineração, 
ferramenta gratuita e on-line 
reúne dados do consumo 
de eletricidade, gás natural, 
gás comprimido, etanol e 
derivados de petróleo dos 645 
municípios paulistas
desde 2012

om a proposta de oferecer uma 
ferramenta para gestores públi-
cos e privados, empreendedores, 
órgãos de fomento à economia, 
a Secretaria Estadual de Energia 
e Mineração lançou no dia 15 de 
dezembro o Ranking Paulista de 
Energia. Apresentado on-line em 
seção exclusiva do site da Pasta, 
esse serviço gratuito e inédito no 
País apresenta de forma dinâmica 
e interativa o consumo de eletrici-
dade, gás natural, gás comprimi-
do, etanol e derivados de petróleo 
dos 645 municípios paulistas desde 
2012. (ver serviço).

C

O coordenador do Grupo de 
Dados Energéticos da secretaria e 
responsável pelo levantamento das 
informações do projeto, Reinaldo 
Almança, destaca o fato de o ranking 

Cresce a geração solar de eletricidade no Estado
mento de água, por meio de aquecedores e 
painéis de silício nos telhados. Esses equi-
pamentos permitem poupar, em média, até 
40% da conta de eletricidade – e por terem 
duração média entre 15 e 20 anos, é possí-
vel amortizar o custo de sua aquisição em 
cerca de cinco anos.

Atualmente, a capacidade instala-
da de geração solar no Estado é de 1,1 
megawatts (mW), equivalente a cerca de 
0,3% do total nacional. Entre as usinas, a 
pioneira é a de Tanquinho, projeto-piloto 
da CPFL Energia. Sediada em Campinas, 
tem 1.082 kW de potência e funciona 
interligada à rede elétrica convencional 
da concessionária. Atualmente, a planta 
abastece a zona rural do município com 
1,6 gigawatts/hora por ano e pode suprir 
1,3 mil casas com consumo mensal de 100 
kW cada.

Rogério Mascia Silveira
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ser um ‘recorte’ do Anuário Estatístico de 
Energéticos por Municípios no Estado de São 
Paulo. Produzida desde 2006, essa publica-
ção reúne informações das concessionárias 
de eletricidade e de gás com atuação no ter-
ritório paulista. Sua mais recente edição, de 
2017, ano-base 2016, segue disponível para 
consulta e cópia na Biblioteca Virtual, outra 
seção do site da pasta.

Ilimitado – “A proposta principal da 
ferramenta é estimular o desenvolvimento 
no Estado, oferecendo de modo transparen-
te e aberto informações atualizadas e fide-

ticas disponíveis, promovendo, inclusi-
ve, ações permanentes para economizar, 
definir saídas para suprir os períodos 
com incremento no consumo e estimu-
lar políticas de substituição de matrizes 
poluentes por outras mais limpas e sus-
tentáveis”, destaca. 

Descomplicado – Pioneiro 
no País, o ranking surgiu em outubro. 
Idealizado pelo jornalista Armando 
Junior, coordenador do Grupo de 
Comunicação e Marketing da pasta, seu 
desenvolvimento teve o apoio do analista 
de sistemas da secretaria, Marco Ant onio 
Cremonesi. De modo inovador, o sistema 
on-line apresenta os volumes de eletri-
cidade em megawatt-hora (MWh); o gás 
natural e o gás comprimido em metros 
cúbicos (m³), o etanol em litros (l) e os 
derivados de petróleo em toe, sigla em 
inglês cujo significado é tonelada equiva-
lente de petróleo.

O sistema permite comparar o gasto 
de energia de uma cidade ano a ano. Ele 
possibilita contrapor rapidamente o con-
sumo anual de um energético entre muni-
cípios paulistas, nos últimos cinco anos, 
bem como conferir o total de energéticos 
utilizados no Estado. Por fim, é possível 
conferir a participação de cada cidade na 
matriz de energia utilizada no Estado.

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
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dignas para serem usadas em projetos nos 
municípios paulistas”, explica o coordena-
dor. Na área de energia elétrica, os dados 
são fornecidos por 14 concessionárias de 
distribuição, seis de geração e uma de dis-
tribuição; e na área de gás natural, por três 
distribuidoras. Na avaliação do coordena-
dor, as possibilidades de uso da ferramenta 
são ilimitadas.

Como exemplos possíveis, ele cita 
a criação de distritos industriais ou a 
abertura de uma empresa com demanda 
específica. “A ideia é aproveitar potencia-
lidades regionais com as fontes energé-

Rio Preto aparecem identificadas como as 
mais promissoras para a geração fotovoltaica.

Expansão – De acordo com o asses-
sor técnico da Subsecretaria de Energias 

Renováveis da pasta, Paulo Sassi, há tam-
bém estímulo para a instalação de novos 
sistemas na indústria, comércio e residên-
cias. Nas casas e edifícios, a captação da luz 
solar pode ser aproveitada para o aqueci-

Almança: explorar potencialidades regionais

Região de Campinas
concentra o maior uso de 
energia solar no Estado
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