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Status das renováveis

Grande hidrelétrica é renovável e jáfaz parte do 
elenco tradicional de opções;

PCH e usinas a bagaço são renováveis que já 
se incorporaram ao mainstream

Para as demais renováveis (eólica, 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”. 



Energias Renováveis

• 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 



Potencial Global de Energias 

Renováveis e Demanda Energética

Fonte:



Benefícios
 Redução do aquecimento global, com acesso ao 

mercado de carbono 

 Redução da poluição do ar

 Desenvolvimento social e econômico: 
 ampliação da indústria nacional

 oportunidades de novos empregos

 redução da pressão por migração urbana;

 Diversidade no fornecimento de combustíveis e 
complementaridade energética

 Diversificação de agentes e descentralização da 
produção de energia

 Redução do risco de proliferação de armas 
nucleares



Integração das renováveis

• Mito de que a integração das fontes renováveis 
são fontes flutuantes que ameaçam a 
confiabilidade do suprimento

• “Smart grids”

• “Muitas fontes renováveis apresentam variações 
no regime horário, diário ou annual e podem 
requerer tecnologias de estocagem acopladas a 
elas, particularmente as fontes solar, eólica e 
oceânica. Entretanto reservatórios de 
hidrelétricas e estocagem de biomassa podem 
ser usados como fontes back-up despacháveis”, 
inclusive no no nordeste brasileiro.(AR4)



Desafios da Integração

• Casar oferta e demanda no espaço e no tempo:
– Gestão da demanda

– Combinação de diferentes fontes renováveis

– Estocagem/armazenamento

– Transmissão de energia

• Necessidade de informação confiável sobre quando, 
onde e que fonte renovável está disponível
– Previsão de curto prazo => despacho

– Previsão de longo prazo => projeto dos empreendimentos

• Energia solar: recurso conhecido

• Energia eólica: precisão média de previsão do 
sistema ISET (fonte: Rohrig 2006)

– > 95% para previsão do Dia+1

– > 96% para previsão de 4 horas



Torre Central



Disco Parabólico



Cilindros Parabólicos



Concentradores parabólicos



Fotovoltaico – Grandes Blocos



Fotovoltaico – Grandes Blocos



Chaminé solar



Chaminé solar





Fotovoltaico individual



Fotovoltaico individual



Usina Eólica de Rio do Fogo - RN

(CRESESB, 2006)

49,3 MW

Fonte: 

Moss, H



Usina Eólica Millennium  - PB

(WOBBENWINDPOWER, 2008)

10,2 MW

Fonte: 

Moss, H



Geração Eólica de Pequena escala

Fonte: 

Moss, H



Nevada, EUA

• Nevada Energy, Solar Millennium e MAN Ferrostaal
– Amargosa Desert, em Nevada 

– Planta solar térmica com cilindros parabólicos 

– Capacidade de  250 MW

– Tecnologia de estocagem térmica

– Investimento da ordem de US$ 1 bilhão 

– Dificuldade de acesso a água

• Acciona Energia: Nevada Solar One
– Boulder City

– Solar térmica com cilindros parabólicos

– 64 MW 

– 3ª. Maior do mundo

– US$ 266 milhões



Andasol
• Andaluzia, Espanha 

• Dezembro 2008

• 49,9 MW

• Área do campo solar: 510,120 m2

• Economia de 450.000 tons de 
CO2 (comparação com planta a 
carvão)

• Eficiência solar: ponta: 70%, 
anual: 50%

• Eficiência da planta: ponta: 28%, 
anual: 15% Fornecimento de 
energia a cerca de 500.000 
pessoas

• Capacidade de estocagem de 
calor: 28,500 ton de sal para 7.5 
horas de ponta



Potencial solar no Oriente Médio 

e Norte da África

Uma planta solar térmica do tamanho do lago da represa Aswan poderia 

produzir a quantidade de energia equivalente a produção anual de petróleo do 

Oriente Médio

Fonte:



Super-rede intercontinental





Potencial de Energia Solar 
(Fonte SWERA)

• Global

• Plano inclinado

• Direta

• Faixa espectral fotossinteticamente ativa 

(PAR)







Radiação Direta









Energia Solar

• O valor máximo de irradiação global – 6,5kWh/m2 -
ocorre no norte do estado da Bahia, próximo à fronteira 
com o estado do Piauí.

• Os mapas da média do total diário de irradiação solar na 
faixa espectral fotossinteticamente ativa, denominada 
PAR, (fortes implicações na área de agronegócios e, 
portanto, no setor de biocombustíveis, alem de ser 
importante para a determinação da produtividade 
primária) demonstram que os maiores níveis de 
irradiação PAR ocorrem durante a Primavera, sobre as 
regiões Nordeste e Centro-Oeste, e durante o Verão, na 
região Sul e Nordeste.



Potencial Eólico por Região

CEPEL



50 m (Fonte: Moss, H)



100 m (Fonte: Moss, H)



50 X 100 (Fonte: Moss, H)

RS: 50m => 15,8 GW; 100m => 115,2 GW



Necessidade de 

Atualizar para 100m



50 m (Fonte: Moss, H)



100 m (Fonte: Moss, H)



50 X 100 (Fonte: Moss, H)



Complementariedade hídrica-eólica

Fonte: SWERA
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Possibilidades das Fontes 

Renováveis no Novo Modelo

• Geração distribuída, observados os limites de 

contratação e de repasse às tarifas, baseados 

no valor de referência do mercado regulado e 

nas respectivas condições técnicas;

• Usinas que produzam energia elétrica a partir 

de fontes eólicas, pequenas centrais 

hidrelétricas e biomassa, enquadradas na 

primeira etapa do PROINFA; 

• Atendimento aos consumidores livres

• Leilões de energia: biomassa e eólica



PROINFA: Distribuição da Potência 

Contratada por Região e Estado
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Leilão 2007 Fontes Alternativas

Fonte de 

alimentação

Potência 

adquirida no NE 

(MW)

Potência 

adquirida no 

Brasil (MW)

PCH 3 46

Biomassa 0 140

Eólica 0 0

Total 3 186



Leilões de Renováveis

• Leilão de Reserva de biomassa em 2008

– 2.379 MW de capacidade instalada

– 548 MW médios

– R$ 747,17 milhões anualmente

– Preço médio => R$ 155,65/MWh

– Bagaço de cana e capim elefante (PI – 49 MW)



Leilão de Energia Eólica 

2009 
• 14 de dezembro

• 441 projetos cadastrados

• Capacidade instalada de 13.341 MW

• 11 estados em três regiões.
– região Nordeste: 322 projetos (73% do total) e 9.549 

MW de potência instalada (72% do total). Rio Grande 
do Norte: 134 projetos somando 4.745 MW; Ceará: 
118 empreendimentos com potência de 2.743 MW; e 
Bahia, com 51 parques eólicos com capacidade total 
de 1.575 MW. 

– região Sul: 111 projetos (25%), soma 3.594 MW 
(27%). Destaque para o Rio Grande do Sul, com 86 
inscritos – 2.894 MW.



India

• India added a respectable 1576 MW 

during the financial year ending 31 March 

2010 (compared with 1917 MW added in 

Germany and 2459 MW in Spain), bringing 

total wind capacity to 11,758.43 MW. It is 

currently in fifth place globally in terms of 

total installed capacity. 



Programa Luz para Todos

Atendimento Descentralizado

• Micro e mini centrais hidrelétricas (inclui 

hidrocinética);

• Pequenas centrais hidrelétricas;

• Pequenas centrais térmicas a diesel ou 

biomassa;

• Sistemas providos de energia solar ou eólica;

• Sistemas híbridos, resultantes da combinação 

de duas ou mais das seguintes fontes primárias: 

solar, eólica, biomassa, hídrica e/ou diesel



Resolução ANEEL 083/04: 

Sistemas Individuais

Procedimentos e condições de fornecimento 
através de Sistemas Individuais de Geração de 
Energia Elétrica com Fontes Intermitentes –
SIGFI’s.

Características obrigatórias aos SIGFI:

– fornecimento em corrente alternada, com 
observância dos níveis de tensão e 
freqüência predominantes no município onde 
estiver localizada a unidade consumidora; 

– DEC flexibilizado



Questões relevantes

• Potencial a ser melhor inventariado: 
– cenários futuros de oferta com análises estocásticas,

– complementaridade entre regiões, recursos disponíveis e 
reservatórios existentes.

• Nenhuma oportunidade para novas fontes como CSP: P&D

• Restrições ao uso de sistemas fotovoltaicos no Luz para Todos

• Eólica:
– Especulação imobiliária por terras 

– Sombra da vento

– Estações coletoras

– Licenciamento ambiental e da aeronáutica

– Índice de nacionalização elevado

• Condições de financiamento (BNB, Desenbahia, BNDES, etc)

• Isenções do ICMS (como para óleo combustível) => nivelar o 
playing field

• Programa de longo prazo: fazer crescer o parque produtivo 
nacional e baratear os preços finais da energia



Bahia

• Solar => 18.000 sistemas isolados da 

COELBA

• Biomassa: 6.150.367 ton de cana (1/10 do 

NE) => 800.000 ton de bagaço => 90 MW ?

• Eólica: Bahia, com 51 parques eólicos com 

capacidade total de 1.575 MW. 

• Concentradores solares ? ? ?



Em contrapartida....

• Há um gigantesco potencial das renováveis

• Há um portfolio significativo de opções para 

promover renováveis

• Diferentes instrumentos de política são 

adequados para diferentes situações

• Estes instrumentos são convenientes em 

diferentes níveis, do nacional ao local e em 

diferentes setores

• O MDL é uma ferramenta muito interessante 

a ser utilizada



Conclusões

• Stop and Go nos programas de renováveis
• PRODEEM 

• Proinfa Fase 2

• Eólica: leilão em 2009 ou programa de longo prazo

• Energia solar sem um programa específico

• Políticas de “stick and carrot” funcionam bem para 
promover alternativas entre companhias privadas

• Necessidade de maior atuação dos governos estaduais

• Regulação, quando posta em prática, realmente 
promove renováveis

• Renováveis são mais adequadas para atingir as 
populações carentes por sua modularidade, 
disponibilidade local e descentralizada

• “Enforcement” da legislação ainda é um problema



Recomendações

• Programa de longo prazo para renováveis: eólica, solar 
conectado, aquecimento solar

• Necessidade de leilões diferenciados por tecnologia, 
idealmente um sistema de feed-in

• Necessidade de padrões de conectividade mais flexíveis 
e planejamento de estações coletoras

• Padrões de emissões mais rigorosos

• Eliminação dos incentivos à queima de fósseis

• Maior flexibilização do Programa Luz para Todos

• Programas de P&D e demonstração de novas 
tecnologias

• Inventários de recursos e estudos de 
complementariedade



Recomendações para a Bahia
• Agência Estadual de Mudança Climática com apoio a 

projetos de MDL, inventário de emissões e capacitação 

• Atualização do Atlas Eólico do Estado

• Cadastramento do arrendamento de terras para projetos 
eólicos minimizando especulação

• Planejamento das estações coletoras

• Nivelamento do playing field: incentivos, via ICMS, à eólica 
na fase de implantação e agilização do licenciamento 
ambiental

• Pressão sobre Eletrobras e MME, no caso dos SIGFI´s

• Compensação ambiental
– Reflorestamento

– Energias renováveis (RJ => 3 a 5% das UTE’s)

– Projetos pilotos

• Limites de emissões mais rigorosos

• Zoneamento ecológico



Obrigado pela atenção
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