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Energias Renováveis 

• Água dos rios: Hidroeletricidade 

• Vento – Energia Eólica 

• Biomassa 

• Calor do interior da Terra – Geotérmica* 

• Luz do Sol - Fotovoltaica  

• Calor do Sol - Solar térmica => CSP 

• Oceanos: marés*, ondas, diferença de temperatura 

entre superfície e fundo  

• Hidrogênio solar  



Novas renováveis para eletricidade 

• Solar (sentido estrito) 

– Aquecimento 

– Fotovoltaico 

– Concentradores  

• Eólica 

– On-shore 

– Off-shore 

• Biomassa 

– Bagaço, outros resíduos agrícolas, resíduos florestais 

– Resíduos urbanos, plantações energéticas  

• Hidrelétrica 

– Pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) 

• Oceânica 

– Marés, ondas, diferenças de temperaturas e salinidade 



Potencial Global de Energias  

Renováveis e Demanda Energética 

Fonte: 



Potenciais Técnicos Globais 

 

Oferta de Energia em 2008: 492 EJ 
Fonte: IPCC 2011 



Por que renováveis? 
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Premissas Básicas 

Grande hidrelétrica é renovável convencional, 
normalmente não incluída nas políticas de incentivo 
de renováveis, não é portanto uma nova renovável 

 

Eólica, PCH’s, e usinas a bagaço são renováveis que já 
se incorporaram ao mainstream – conseguem 

competir  nos leilões, embora recentemente PCH’s 
não tenha conseguido competir 

 

Para as demais renováveis (solar e outras biomassas), 
a pequena escala mantém os custos elevados, que 

declinarão a partir de economias de escala e o 
processo do “aprender fazendo”.  
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Algumas características 

• Vantagens 

– Recurso Abundante 

– Menor impacto ambiental, na saúde e na segurança 

global 

• Limitações 

– Recurso difuso 

– Equipamento inicial grande e de alto custo  

– Intermitente 

–  Alto custo de estocagem  



Benefícios 

 Desenvolvimento social e econômico: ampliação da 

indústria nacional, oportunidades de emprego, e em 

alguns casos redução da pressão por migração urbana; 

 Redução da poluição do ar;  

 Abatimento do aquecimento global, com acesso ao 

mercado de carbono 

 Diversidade no fornecimento de combustíveis  

 Redução do risco de proliferação de armas nucleares 

 Aumento da segurança energética e previsibilidade de 

preços 



 

Fonte: NOAA 



GEE Antropogênico 2010 (Gt CO2eq/ano) 
(IPCC, 2014) 

 



% das emissões do setor energético 



Análise de Ciclo de Vida de Emissões de 

GEE 

 

Fonte: IPCC 2011 



Criação de empregos 

Fonte: REN21 

 



Outros benefícios 
 Geração próxima ao centro de carga/ descentralização 

da produção de energia: redução de perdas, melhoria 

níveis de tensão, custo evitado na transmissão e 

distribuição 

 Unidades de menor porte: melhor  ajuste à variação da 

demanda e à baixa densidade 

 Diversificação de agentes 

 Complementaridade energética 

 Rapidez de implantação em larga escala 

 Capital investido começa a gerar energia ($) 

imediatamente 



Preço dos combustíveis 



Situação das renováveis no 
Mundo e no Brasil 
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Participação das renováveis na  

produção de eletricidade global - 2012 

Fonte: REN21 

 



Capacidades instaladas das renováveis - 

2012 

Fonte:  
REN21 

 



Taxa de crescimento médio anual 

Fonte: REN21 

 



EPIA 

 
44% 



Nova capacidade na Europa: 2012 
(MW) 
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Fonte: EPIA 

Brasil: 122.380 MW 
Itaipu: 14.000 MW 
Paulo Afonso: 3.880 MW 



Nova capacidade instalada nos EUA 
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Ivanpah comissionado: California 
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300.000 mil espelhos 
2m x 3m  
Torre de 140 m 
392 MW 
13 km² 



Topaz Solar Farm 
• 550 MW 

• 9 milhões de módulos 

• 377.000 tonCO2/ano 

• Condado de San Luis 
Obispo, California 
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The London Array 
• Alsthon 

• 6 MW 

• Pá: 73 m 

• 100 m acima do mar 

• 175 turbinas 

• 630 MW 

• 925.000 ton CO2/ano 

28 



Matriz Elétrica 

 

Produção de Energia Elétrica no Brasil (TWh) 



Situação atual: em operação (MW) 

Dezembro 2013 

Tipo 

Quantidade de 

usinas 

Potência Fiscalizada 

(MW) % 

CGH 432 264 0,21 

EOL 104 2.140 1,7 

PCH 462 4.595 3,65 

UFV 42 5 0,0 

UHE 194 80.797 64,24 

UTE* 1.772 34.987 28,61 

UTN 2 1.990 1,58 

Total 3.008 125.780 100 

* Biomassa: ~ 1/3 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=10&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=7&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=5&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=12&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=1&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=2&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=9&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=0&fase=3


Preços 
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Efeito da escala no preço 



 

Osvaldo Soliano Pereira - 

CBEM 

Queda dos preços da PV 



Custo anualizado da energia (BNEF) 

 



Políticas de P&D e disseminação 

• Incentivos fiscais: indivíduos, domicílios empresas são 
autorizados a uma redução de suas contribuições ao 
tesouro público via renda ou outros impostos a eles é 
fornecido pagamentos do tesouro público na forma de 
descontos ou subsídios. 

• Financiamento público: apoio público para o qual é 
esperado um retorno financeiro (empréstimos, capital 
próprio) ou passivo financeiro é incurrido (garantia) 

• Regulação: regra para guiar ou controlar a conduta 
daqueles a quem a regra se aplica 
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Políticas públicas de P&D 

• Incentivos fiscais 
– Promoção do P&D acadêmico 

–  Grants 

– Apoio a incubadoras 

– Centros públicos de pesquisas nacionais/internacionais 

– PPP 

– Prêmios créditos fiscais 

– Sistemas de voucher 

• Financiamento público 
– Capital de risco 

– Empréstimos facilitados ou conversíveis 
36 



Políticas de disseminação 
• Incentivos fiscais 

– Grants 

– Pagamentos na produção de energia 

– Rebates 

– Créditos fiscais (energia ou potência) 

– Isenção ou redução de impostos 

– Depreciação acelerada 

• Financiamento público 
– Investimento 

– Garantia 

– Empréstimos  

– Licitação pública 

 

 

 

37 



Políticas de disseminação: Regulação 

• Quantidade 

– RPS ou Quotas 

– Leilões 

• Preço 

– FiT 

• Fixo 

• Prêmio 

• Qualidade 

– Compra de energia verde  

– Selo verde 
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• Acesso 

– Net-metering 

– Prioridade ou 
garantia de acesso 

– Prioridade de 
despacho 



Políticas de Incentivos às Renováveis 

• Feed-in tariff ou Tarifas prêmio 

• Renewable portfolio standard => quotas 

• Leilões específicos  

• Comercialização de certificados de renováveis 

• Créditos fiscais (tax credits), Energy production payments 

• Redução de VAT, de impostos na venda ou sobre a produção de 

energia, depreciação acelerada 

• Subsídios ao investimento, doações, rebates 

• Financiamento público: equity, empréstimos ou doações, garantias,  

• Net metering, prioridade de acesso a rede ou de despacho 

• Licitações públicas competitivas 

• Etiquetagem verde, garantia de origem, compras verdes 



Feed-in Tariffs 

Preço pago pelas concessionárias por kWh produzido e 
entregue à rede. 

Tarifas acima do valor de mercado, reajustáveis ou 
não, com duração também variável. 

Obrigação por Lei. 

Subsídio à energia gerada e não à potencia instalada. 

Pode haver um limite para o total de capacidade 
instalada (Cap). 

Pode haver competição – projetos que oferecerem o 
menor feed-in tariff será selecionado (Tendering 
system). 

Aplicado em 50 países e 25 estados/províncias. 



Renewable Portfolio Standard (RPS) 

Imposição aos comercializadores de energia que usem 
uma certa quantidade de eletricidade advinda de fontes 
renováveis. 

Existência de mecanismos flexíveis para 
cumprimento da obrigação 

Créditos negociáveis de energia renovável 

Aplicada 10 países e  46 estados/províncias 

Diferenciação eventual entre diferentes fontes com 
regras especiais para apoiar tecnologias que ainda 
estão defasadas em relação às demais, devido 
sobretudo a custos mais elevados (p.e. PV) 



Net Metering: Compensação de 

energia elétrica 
Contrato entre concessionária e consumidor para a venda 

de energia excedente da geração distribuída.  

O consumidor fica sujeito a tarifação normal, quando o 
consumo for maior que a geração. 

No caso da geração superar o consumo, a 
concessionária paga o excedente ao preço do custo 
evitado ou em alguns casos o valor da tarifação 
normal.   

Necessidade de um medidor de energia bidirecional. 

Não existe a preocupação em consumir ao mesmo 
tempo em que o sistema esta gerando 



Leilões específicos 

• Autoridades setoriais organizam leilões para 
uma determinada quota de renováveis ou 
demanda de mercado e remuneram os 
vencedores co preços na maioria das vezes, 
mas não necessariamente, acima dos níveis 
padrãodo mercado 

• Garantia de compra por longos períodos 

• No caso do Brasil, iniciou-se com leilões 
específicos, em 2010 só se comprou renovável 
e está no limite de competir com todas as outras 
fontes  



Incentivos de Mercado 



Brasil 
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Modelo do Setor Elétrico 

•  Ambientes de contratação regulada (ACR) 
– leilões de energia nova e leilões específicos 

– geração distribuída (até  10% da carga) 

– usinas do PROINFA, Itaipu 

•  Ambientes de contratação livre (ACL) 
– contratação bilateral. 

– >500 kW para as renováveis 

– Eólica 

– Solar: Bioenergy 



Leilão A-5 de 2012  



Leilão de Reserva 08/2013 (Eólica) 

Leilão A-3 11/2013 (Eólica) 
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1º. e 2º. Leilões A-5 de 08 e 12/2013 
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• Fontes Incentivadas: 500 kW 
• SIGFIs: (REN 83/2004) e  REN 493/2012 (MIGDI) 
• P & D Estratégicos  

– Smart grid, PV, biogás, eólico 

• Mini e micro-geração 
• Redução do TUST e TUSD 
• Conselho de Competitividade para as Energias 

Renováveis 
• Plano Brasil Maior 
• Plano de Apoio à Inovação Tecnológica no Setor 

Elétrico – BNDES 
• Inserção específicos desde 2008 

– Biomassa, Eólica, LFA, Inserção da energia solar 
 

Iniciativas Nacionais em Renováveis 



Decisão da COELBA de usar SIGFIs 

a partir de 2004 

• Custos de conexão dos 18,000 consumidores mais 
caros: 

• Rede  => US$ 190 milhões 

• SHS => US$ 39 milhões 

• Economia no investimento no caso da opção PV: 

• US$ 151 milhões 

• Redução do impacto da universalização nas tarifas 
dos consumidores da Bahia; 

• Redução da participação da COELBA no investimento 
total: 

• US$ 30 milhões  

• Decisão de instalar mais 80.000 sistemas 



 REN 390/2009 e 546/2013 

• Estabelecer os requisitos necessários para a 

outorga de autorização para exploração de 

usinas de outras fontes alternativas de energia e 

registro de centrais geradoras com capacidade 

instalada reduzida  

• Do requerimento de outorga  

• Da autorização para exploração e alteração da 

capacidade instalada 

• Da autorização para comercialização de energia por 

autoprodutores 

• Do registro de centrais geradoras com capacidade 

reduzida  (<= 5.000 kW) 



Chamada ANEEL No. 013/2011 

1. Projeto Estratégico: “Arranjos Técnicos e Comerciais para 

Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética 

Brasileira” 

2. Plantas de 0,5 a 3 MW 

3. Estudo de viabilidade técnico-econômico-financeira do projeto 

de geração solar fotovoltaica, 

4. Estudo de adequação e/ou adaptação das tecnologias 

existentes  

5. Estudo de vida útil dos componentes e desempenho 

6. Proposta de transferência de tecnologia; 

7. Capacitação de laboratórios para certificação de módulos 

fotovoltaicos e calibração de instrumentos de medição; 

8. Propostas de arranjos técnicos e comerciais 

9. Propostas de alterações de atos normativos e tributários 

10.Originalmente: ~ 20 projetos, > R$ 400 milhões => 15 a 50 MW 

adicionais 



 Resolução Normativa 481/2012  

• Desconto de 80% para os empreendimentos que 

entrarem em operação comercial até 31 de dezembro 

de 2017, aplicável nos 10 (dez) primeiros anos de 

operação da usina, nas tarifas de uso dos sistemas 

elétricos de transmissão e de distribuição – TUST e 

TUSD 

• O desconto será reduzido para 50% após o décimo ano 

de operação da usina 

• Os empreendimentos que entrarem em operação 

comercial após 31 de dezembro de 2017 farão jus ao 

desconto de 50% nas referidas tarifas. 

• Até 30 MW 



Resoluções Normativas ANEEL 

482/abril 2012 e 517/ dezembro 2012 

•  Microgeração distribuída: central geradora de energia 

elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100 kW,  

•  Minigeração distribuída: central geradora de energia 

elétrica, com potência instalada superior a 100 kW e 

menor ou igual a 1 MW 

• Conectadas na rede de distribuição por meio de 

instalações de unidades consumidoras 

• Sistema de compensação de energia elétrica:  

– Energia injetada por micro/minigerador é cedida 

– Empréstimo gratuito, à distribuidora 

– Posterior compensação com o consumo da mesma unidade 

consumidora (UC) ou de outra UC de mesma titularidade, desde 

que possua o mesmo CPF/CNPJ 



Viabilidade segundo ABINEE 
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Viabilidade para 
clientes de baixa 
tensão, segundo 
estudo da ABINEE. 
 
Quão mais vermelho 
melhor a condição para 
instalação de sistemas 
FV 



Plano Brasil Maior 



Inclusão da energia solar nos leilões 

A-3 2013 

• Empreendimentos hidrelétricos: 30 anos 

• Geração a partir de fonte eólica, fonte solar, 
termelétrica a gás natural, inclusive em ciclo 
combinado, ou a biomassa: 20 anos 

• Empreendimentos que utilizem como combustível 
principal resíduos sólidos urbanos e/ou biogás de 
aterro sanitário ou biodigestores de resíduos vegetais 
ou animais, assim como lodos de estações de 
tratamento de esgoto, que serão enquadrados como 
empreendimentos termelétricos a biomassa. 



Participação no 

Leilão A-3 

 

Participação no 

Leilão A-5 

 

Possibilidade de 

Leilão Específico 



Requerimentos de outorga para Usina Solar  

Região/Estado Quantidade Potência (MW) 

Centro-Oeste 6 180 (4,31%) 

Goiás 3 90.00 

Mato Grosso 3 90.00 

Norte 2 60 (1,44%) 

Tocantins 2 60.00 

Nordeste 106 3229,81 (77,35%) 

Bahia 61 1,836.56 

Ceará 9 270.00 

Paraíba 18 583.25 

Piauí 4 120.00 

Pernambuco  9 270.00 

Rio Grande do 

Norte 
5 150.00 

Sudeste 23 705,70 (16,90%) 

Minas Gerais 20 632.70 

São Paulo 3 73.00 

Total 137 4,175.51 



Resumo de PV nos leilões 
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Leilão Cadastrado  
(MW) 

Habilitado 
(MW) 

Projetos 

A-3 2.729 813 109/31 

A-5 3.601 2024 152/88 

Projetos solares devem ser acima de 5 MW 



Causas para projetos inabilitados 

66% 

65% 

49% 

38% 

22% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Licença Ambiental

Direito de Uso do Solo

Certificação/ Projeto

Registro na ANEEL

Parecer de Acesso

Motivos para não Habilitação dos Projetos no Leilão A-5 

Causas



Leilão em Pernambuco 

• 34 projetos habilitados – 1.040 MW 
• Possibilidade de contratação: 180 MW 
• Preço teto: R$ 250,00/MWh 
• Resultado: 
• 122 MWp => 23 Mwmédios 
• R$ 228,63/MWh, com deságio de 8,55% 
• Enel Green Power (Solar 1 e Solar 2, 17 GWh, 

Complexo Eólico Fonte dos Ventos (PE-80 MW))  
• Kroma Comercializadora, Sowitec, Coni Concierge 

e Sun Premier 
• Escolha da Comercializadora   
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1º. Leilão A-3 de 2013  

(Agosto)  

Preço Teto: R$ 126,00 



Resultados Pesquisa PWC: 35 países e 53 
empresas setor elétrico 

94%: acredita que o modelo o setor será 
completamente transformado 

82%: vê a geração distribuída como 
oportunidade de negócio 

18%: GD vê como ameaça 



Novos arranjos comerciais e sua relação entre consumidores 
e concessionárias de eletricidade 

• Transição pela procura:  

– Consumidor passivo (compra energia da rede) => 
consumidor que também gera energia e pode 
disponibilizá-la para a rede. 

• Transição pela oferta:  

– Concessionária que atende apenas as conexões solicitadas 
através de net metering => Concessionárias  (ou 
subsidiárias ou mesmo outros agentes diferentes dos 
consumidores) passam a ofertar sistemas solares FV. 

RWE: Prosumer 



Modelos ao longo do tempo 

• Concessionárias com um papel mais passivo 
(atendimento aos pedidos de consumidores net 
metering, empreendimentos realizados 
basicamente pelos consumidores; 

• Novos atores (terceira parte) responsáveis pela 
operação de FV e proprietários das instalações, 
reduzindo os riscos para o pequeno consumidor, 
possibilidades de financiamento e economias de 
escala; 

• Sistemas FV com escala considerável e interesse 
das concessionárias – oportunidades 
competitivas de geração. 
 



Modelos Relevantes 

• Third-Party Ownership Model 

– Solar Leasing 

– Solar Power Purchase Agreements (PPAs). 

• Utility-Sponsored Model 

– SMUD solar share (taxa fixa mensal) 

– On-bill financing 

– Utility-owned distributed. 



Mercados para Inserção das Fontes Renováveis no 
Brasil 

 Compensação de energia elétrica (net metering) 
  REN 482/abril 2012 e 517/ dezembro 2012 

 Consumidores livres  

 

 Prestação de serviço pelas concessionárias  net metering 
 Resoluções ANEEL  581/2013 

 Reforço de redes pelas concessionárias/chamadas públicas 
  Lei 10848/2004 e REN 167/2005 

 Leilões  
 PE: 122 MW 

 

 Aquisições futuras ??????? 

 
 



Cenários 2030  

Governo (2005) 

Hidro 77,4 

Gás Natural 8,7 

Nuclear 4,9 

Carvão 3 

Bagaço 3,2 

Eólica 1 

RSU 0,6 

Outras térmicas 1,2 

Greenpeace (2013) 
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Cenário do Greenpeace 
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Cenários do Greanpeace 

• Cenário de Referência • Revolução Energética 



Constatações e perspectivas 

• Não há efetivas políticas de apoio, além da compensação  

• Ação regulatória da ANEEL: cautela e temporalidade 
(2017)  

• Componentes de custos  
– Custo do capital (R$/Wp) 

– Mão de obra   

– Impostos (ICMS) 

– Tarifa local de eletricidade 

• 25 anos ao invés de 20 

• Penalização deve ser diferente da eólica 
– Evento probabilístico (vento) vs determinístico (degradação da 

placa) 

• Preço teto diferenciado 

• Diferença dentre a capacidade instalada e do inversor 



Recomendações 

• 2022: 1.400 MW ??? => 5.000 MW 

• ICMS Zero 

• Concessão de empréstimos a empresas de pequeno 
e médio porte  e proprietários de imóveis 

• Incorporação ao custo da obra civil: diluição dos 
custos num logo prazo 

– Média de 8 a 10 anos para payback vs 20-25 anos 

• Valorização dos imóveis 

• IPTU Verde: Feed-in Tariff Municipal com cap 

• Cidade Solar 

• Redução do ISS 

• Leilão específico 
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• Criado em 2008 
• Encubado na Universidade, inicialmente especializado em projetos de 

P&D, tanto na área de energias renováveis, como do mercado de carbono 
• Inventário de emissões de GEE do Estado da Bahia 
• Coordenação do Capítulo “Sistemas Energéticos” para o GT3 (Mitigação 

das Mudanças Climáticas), do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 
(PBMC) 

• Elaboração de projetos para obtenção de crédito de carbono no âmbito 
do Protocolo de Kyoto  

• Opções de reduções de gases de efeito estufa no âmbito da Chesf (P&D) 
• Capacitação em Mudança Climática e Mercado de Carbono  
• Expansão para a área de assessoria regulatória a potenciais entrantes no 

mercado brasileiro de energias renováveis 
• Implantação de 1º. Sistema híbrido alimentando uma ilha 

(FAPESB/SEINFRA) 

Centro Brasileiro de Energia e 

Mudança do Clima - CBEM 
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• Implantação do 1º. sistema solar conectado na Bahia 
(COELBA) 

• Coordenação do P&D Estratégico Solar Fotovoltaico para o 
Grupo Neonergia (planta de 1 MW na Arena Pernambuco) 

• Coordenação do P&D fazendas solares no semi-árido  
• Instalações net-metering 

Centro Brasileiro de Energia e 

Mudança do Clima - CBEM 



Obrigado pela atenção, 

 

Osvaldo Soliano Pereira 

Contato: osoliano@cbem.com.br 

(071) 3450-0758 
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