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Premissas Básicas

Combustíveis fósseis não são alternativos nem 
renováveis

Grande hidrelétrica é renovável mas não é alternativa; 
nuclear é alternativa mas não renovável

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 



Benefícios
 Desenvolvimento social e econômico: ampliação 

da indústria nacional, oportunidades de emprego, 
redução da pobreza e 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

 Geração próxima ao centro de carga: redução de 
perdas, melhoria níveis de tensão, custo evitado 
na transmissão e distribuição



Outros benefícios

 Unidades de menor porte: melhor  ajuste à 
variação da demanda e à baixa densidade

 Diversificação de agentes

 Complementaridade energética com a 
hidroeletricidade: biomassa (SE/S) e eólica 
(NE)

 Descentralização da produção de energia

 Rapidez de implantação em larga escala

 Capital investido começa a gerar energia ($) 
imediatamente



Sistemas de Energias 

Renováveis

• Grandes blocos conectados à rede

– PCH’s, fazendas eólicas, geração com bagaço, 

grandes sistemas solares (CSP)

• Geração distribuída (pequenos sistemas 

conectados)

• Sistemas Isolados e Mini-redes

• Sistemas individuais

– SIGFI’s



Torre Central



Disco Parabólico



Concentradores parabólicos



Fotovoltaico – Grandes Blocos



Fotovoltaico – Grandes Blocos



Solar Conectado (Fonte: Rutter)



Aquecimento Solar 
(Fonte ABRAVA)





Fotovoltaico individual



Fotovoltaico individual



Fazenda eólica off-shore



Parque Eólico do Horizonte - SC

(WOBBENWINDPOWER, 2008)

9 MW

Fonte: 

Moss, H



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



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.



Fonte: CEPEL



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



Mapa eólico das médias anuais a 50 m, usando o modelo Eta10km (SWERA)



Mapa eólico das médias anuais a 50 m, segundo o Atlas Eólico Nacional



Necessidade de 

Atualizar para 100m



Estimativa do potencial de geração 

eólio-elétrica na Bahia



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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Eólicas - NE

Vazão do Rio São Francisco

Sazonalidade das usinas 

eólicas do PROINFA

(Fonte: Eletrobrás, 2005)



Usinas Eólicas em Operação
Beberibe 25,6MW (CE)

Fonte:BRASWIND97 - PUCRS



Arcabouço Legal Brasileiro

• Lei 10.438: PROINFA: Fase II:
– Atingida a meta de 3.300 MW, atendimento de 10% do

consumo anual de energia elétrica no País com fontes eólica,

PCH’s e biomassa, em até 20 anos;

– Programação anual de compra de forma que as fontes atendam 

o mínimo de 15% do incremento anual da energia elétrica a ser 

fornecida ao mercado nacional

– Contratos de 20 anos – Valor Econômico

• Lei 10.762/03

– Redução não inferior a 50% a ser aplicada às tarifas de uso de

sistemas elétricos de T&D para aproveitamentos hidrelétricos

com potência <= 1,000 kW; PCH, solar, eólica e biomassa ou

cogeração qualificada com potência até 30.000 kW, destinados

à autoprodução ou à produção independente.

– Financiamento com recursos da RGR



Lei 10.848/04: Modelo vigente do 

Setor Elétrico
• Comercialização realizada nos ambientes de 

contratação regulada (ACR) e contratação livre 
(ACL)
– ACR: compra de energia elétrica por distribuidoras 

com garantia de  atendimento à totalidade de seu 
mercado, mediante contratação regulada (longo 
prazo), por meio de licitação, favorecendo a 
modicidade tarifária e condições e limites para 
repasse do custo para os consumidores finais, a 
partir de:

• empreendimentos de geração existentes e novos 
empreendimentos de geração; 

• geração distribuída e fontes alternativas.

– ACL: Consumidores livres 
• Contratos de curto e médio prazo, contratação bilateral

• Diversidade e complementaridade de fontes; 



Lei 10.848/04

• 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 
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica - PROINFA; 

– Atendimento aos consumidores livres

– Leilões de energia: biomassa e eólica



9 Leilões

Anos Modalidade Renovaveis Fósseis

2005 498 357

2006 A3 1098 584

A5 630 474

2007 Renov 186

A3 1304

A5 715 1597

2008 Biom 1204

A3 1076

A5 121 3004

Total 4452 8396 12848

% 34,7 65,3

MW



Leilão 2007 Fontes Alternativas    

Habilitação

Fonte

de

Alimentação

Quantidade

de

Empreendimentos

Potência Habilitada

(MW)

Hidro - PCH 51 791

Biomassa 15 649

Eólica 6 622

TOTAIS 72 2.063



Leilão 2007 Fontes Alternativas    

Habilitação

Fonte de 

alimentação

Potência 

adquirida no NE 

(MW)

Potência 

adquirida no NE 

(MW)

PCH 3 46

Biomassa 0 140

Eólica 0 0

Total 3 186



Leilões de Renováveis e Hidro

• Leilão de Reserva de biomassa

– 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)

• Leilões de Santo Antônio e Jirau 

– Hidroelétricas em RO => 7.000 MW



Leilão A3 - 2008





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



Sistemas Fotovoltaicos 

Conectados à Rede
• Solução tecnológica para problemas de queda de 

tensão em ramais sobrecarregados, com perfis diurnos, 
resultando em redução de perdas, levando em conta 
que com a expansão futura da rede, os painéis usados 
atualmente em sistemas SIGFI poderão ficar ociosos;

• Necessidade de subsídios à regulamentação, normas 
técnicas e mecanismos de incentivos para disseminação 
na geração distribuída;

• Implantação de um programa específico no País com 
incentivos às concessionárias e aos consumidores

• Grupo de Trabalho de Geração Distribuída Solar 
Fotovoltaica: GT-GDSF (MME)



Aquecimento Solar

• Obrigatoriedade de Instalação de Aquecedores Solares em Edificações 
– Cidade de São Paulo: Lei 14459 - Dispõe sobre a instalação de sistema de 

aquecimento de água por energia solar nas novas edificações do Município 
de São Paulo e Decreto Nº 49.148 - Regulamenta a Lei 14.459 -
Aquecimento de água por energia solar

– Estado de São Paulo: LEI Nº 326, DE 2007 - Dispõe sobre a instalação de 
sistema de aquecimento de água por energia solar em edificações de 
natureza pública, no âmbito do Estado de São Paulo.

– Estado do Rio de Janeiro: LEI Nº 5184, de 2008 - Dispõe sobre a 
instalação de aquecimento solar de água em prédios públicos no Estado do 
Rio de Janeiro

– Porto Alegre: Lei 04117 - Institui o Programa de Incentivos Uso de Energia 
Solar nas Edificações com o objetivo de promover medidas necessárias ao 
fomento do uso e ao desenvolvimento tecnológico de sistemas de 
aproveitamento de energia solar.

http://www.cidadessolares.org.br/../downloads/leis/SaoPaulo-SP-Lei14459.zip
http://www.cidadessolares.org.br/../downloads/leis/Decreto49.148.zip
http://www.cidadessolares.org.br/../downloads/leis/LEIN326-EstadodeSaoPaulo.zip
http://www.cidadessolares.org.br/../downloads/leis/LEIN5184-RJ.zip
http://www.cidadessolares.org.br/../downloads/leis/041172006.zip


Situação Atual

• 5/6/2008 PLENÁRIO (PLEN) 

Ato da Presidência : Constitui Comissão 

Especial, nos termos do inciso II do art. 34 do 

Regimento Interno. 

• Proposição: PL-630/2003

• Apensados: PL 3259/2004 PL 5248/2005 PL 

7692/2006 PL 523/2007 PL 2023/2007 PL 

2505/2007 PL 3004/2008

http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=122715
http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=122715
http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=122715
http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=122715


Ações em 2009

• Consulta Pública das Diretrizes do Leilão 
de Energia Eólica

• Grupo de Trabalho de Geração Distribuída Solar 
Fotovoltaica: GT-GDSF (MME)

• Leilão de Energia Eólica em 2009

• Apresentação dos Resultados do GT-GDSF 
(MME) no SNESF 2009, em Salvador

• Programa de Energia Solar Eólica (?)

• Programa Piloto para Solar Conectado (?)



Bahia
• 1792 MW em 19 empreendimentos

– 4 a diesel

– 15 a OC

• Chuva ácida

• Contribuição ao efeito estufa

• Isenção de ICMS para óleo para 
termelétricas

• Disputa por nuclear

• Restrições da Eletrobrás e MME ao uso 
de Sistemas Solares Residenciais



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 

– Eletrowind: 100 MW (700ha)

– Iberdrola: 200 MW

– Marfiger: 500 MW (Sobradinho)

– Renova: 1.100 MW (600 MW com registro, 200 
MW com licenciamento ambiental)

– SoWiTec: 2.000 MW até 2015 e previsão de 
mais 1.000 MW





Issues

• Especulação imobiliária por terras => cadastro 
de terras com projetos

• 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. 



Algumas constatações sobre o  

Modelo vigente

• Resultados dos últimos leilões foram 
majoritariamente termelétricas à carvão importado, 
óleo combustível e óleo diesel no SIN

• As emergenciais tornaram-se permanentes

• Política tarifária viabiliza milhares de grupos 
geradores diesel e a gás operando na ponta, 
operação via de regra isolada, justificada pelo 
custo menor da autoprodução se comparada com a 
energia oferecida pelas concessionárias

• Visão de curto prazo: modicidade tarifária e 
impacto ambiental levados pouco em conta

• Limitada preocupação com o desenvolvimento 
técnico e científico



Mais constatações
• Superada a possibilidade do apagão físico com 

a retração econômica, conta a pagar de 2008 
onde o PLD alcançou o máximo de R$ 
569,59/MWh no fim de janeiro

• Térmicas ligadas por mais de seis meses

• Conta aos consumidores em torno de R$ 450 
milhões só em janeiro de 2008, atingindo R$ 2,8 
bilhões até o fim do ano

• Estudo Leontina Pinto => melhor eólica

• Reajuste da Ampla de 4% para 10%



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

• O mito da modicidade tarifária

• 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

• 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

• Introdução do sistema de net-metering



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

osoliano@unifacs.br

osoliano@cbem.com.br

mailto:osoliano@unifacs.br

