
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



INDA ESTE MÊS, A AGÊNCIA 
Nacional de Energia Elétrica (Ane-
el) deve aprovar a resolução que 
cria regras para estabelecimentos 
comerciais e consumidores inves
tirem em sistemas de geração de 

energia solar. Quando isso acontecer, qualquer pessoa 
poderá instalar painéis fotovoltaicos, que convertem a 
luz do sol em eletricidade, no telhado de sua casa. Mas 
isto já não é possível hoje em dia? Sim, em minúscula 
escala. A diferença entre os pequenos sistemas fotovol
taicos em operação no país e os que serão instalados 
de agora em diante é que os novos não vão abastecer 
somente o dono do prédio ou da casa. Eles serão co
nectados à rede de transmissão. Produzirão energia 
durante o dia, quando a maioria das famílias está fora 
de casa, fornecendo eletricidade à rede nesse período. 
E receberão, à noite, a eletricidade provida pelo Opera
dor Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que gerencia 
toda a energia elétrica produzida no país. O relógio 
medidor, que contabilizava só o consumo de uma casa, 
passará a medir também o que ela gerar. E quando a 
produção mensal dos painéis for maior que o gasto, a 
família poderá usar seu crédito. Imagine a conta de luz 
apontando-o, pela primeira vez, como credor de energia. 

A novidade, batizada pelo governo de "geração distribuída de pequeno 
porte", é só um dos vários sinais observados nos últimos meses de que a energia 
solar deixará de ser tratada no Brasil como retórica. O governo já articula a 
realização de um leilão específico para essa fonte - existem grandes possibili
dades de a rodada acontecer ainda este ano. Os leilões, cabe lembrar, são feitos 
para comprar energia de grandes usinas que ainda não foram construídas e 
evitar um apagão no futuro. Como numa licitação, o governo se dispõe a pagar 
um valor pela energia (medida em megawatt-hora) que as usinas vão gerar e 

várias empresas entram na disputa para vender seus 
projetos. O problema é que o custo da energia solar 
ainda é alto: o megawatt-hora varia de R$ 330 a R$ 
450. Apenas como comparação, as primeiras usinas 
eólicas do Brasil foram negociadas em leilão com 
base no valor de R$ 140 o megawatt-hora. Hoje, esse 
preço é de R$ 100.O megawatt-hora da hidrelétrica 
beira os R$ 80. Um leilão exclusivo para a energia 
solar, dizem especialistas do setor, movimentaria a 
cadeia de fornecedores e ajudaria a torná-la com
petitiva frente a outras fontes de energia. 

Em paralelo a estudos e reuniões para definir 
como concretizar o leilão, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) também lançou em 2011 
uma chamada para o setor investir em projetos de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) relacionados 
à energia solar. Grandes geradoras e comercia-
lizadoras de energia, como Tractebel, Copei, 
Furnas, CPFL, AES Eletropaulo e até a Petrobras 
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submeteram 18 projetos nessa linha, que somam 
R$ 395,9 milhões. Um deles, da AES, cobrirá de 
painéis solares o futuro estádio Itaquerão. Desde 
junho do ano passado, 29 pedidos de outorga para 
usinas solares foram protocolados na Aneel, tota
lizando 785 MW de capacidade instalada (todas 
as usinas eólicas que serão instaladas no Brasil 
até 2016 somam 8 mil MW de potência; a hidre
létrica de Itaipu tem 14 mil MW). Fazendo isso, 
as empresas solicitantes literalmente demarcam 
territórios propícios à instalação de usinas. 

Ao longo de 2011, ao menos oito fabricantes 
de painéis fotovoltaicos, representados por enti
dades de classe, correram ao Ministério de Minas 
e Energia para pressionar o governo a realizar 
leilões regulares que justifiquem investimentos 
em suas primeiras fábricas de painéis no Brasil. 
Entre eles estavam Samsung, LG, Sharp, Kyocera 
e SunEdison, que já produzem painéis em outros 

países. A Kyocera, por exemplo, importou os 4.680 
painéis da primeira (e até agora, única) usina solar 
comercial do país, inaugurada em agosto do ano 
passado. Pertencente à MPX, do empresário Eike 
Batista, a usina Tauá (CE) tem capacidade para 
gerar 1 MW e deve ser duplicada em 2012. 

Entre as geradoras, uma das mais interes
sadas em um leilão para energia solar é a Renova 
Energia, braço do grupo Cemig para a geração de 
energia renovável, controlada pela Light e pela RR 
Participações. "Queremos ser líderes em geração 
de energia solar no Brasil", diz Mathias Becker, um 
ex-sócio da consultoria McKinsey que assumiu o 
comando na Renova no final do ano passado. "Se o 
governo criar um leilão para comprar 100 MWh de 
energia, tentaremos conseguir a maior fatia desse 
bolo. A meta é repetir o bom desempenho que 
tivemos com a energia eólica." Ele se refere ao 1 
GW de capacidade em parques eólicos da empresa 
já contratados em leilões e no mercado livre. 

A Renova vem comprando, desde 2011, dados 
de irradiação solar (temperatura e frequência da 
luz em dado local) de uma área arrendada de 150 
quilômetros de extensão no sudoeste da Bahia, 
onde está construindo parques eólicos. Essas me
dições vêm sendo feitas por agências de pesquisa 
espacial nos últimos 20 anos, em várias regiões do 
país. A empresa também está fazendo suas pró
prias avaliações, com equipamentos instalados no 
chão, que produzem dados mais precisos - tudo 
para se garantir, caso o governo faça essa exigência 
num futuro leilão. Becker também já viajou para 
os Estados Unidos, China e Europa para conhecer 
diferentes fabricantes de painéis solares. 

ASSIM COMO O VENTO 

Acomparação feita por Becker, entre a energia 
solar e a eólica, não foi ao acaso. As similarida

des podem ser observadas no ambiente econômico 
que antecedeu (e antecede) a consolidação de ambas 
as fontes. Há quatro anos, a crise econômica inter
nacional estimulou fabricantes de equipamentos 
para parques eólicos - sobretudo os europeus - a se 
instalar no Brasil. De forma semelhante, o mercado 
global de energia solar vive hoje um descompasso 
entre a firme oferta de painéis fotovoltaicos e a 
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menor demanda pelo produto. Os des
dobramentos da crise na Espanha, por 
exemplo, obrigaram o governo de lá a 
dar marcha a ré nos valores acordados 
para as feed-in tariffs - tarifa paga pelo 
Estado ao cidadão que investia em 
uma pequena usina em seu terreno. Já 
os fabricantes de painéis continuaram 
acelerando a produção. Entre 2010 e 
2011, a potência instalada de usinas 
solares no mundo aumentou em 28 
mil MW. E foram fabricados painéis 
suficientes para gerar 37,2 mil MW. 
Adivinhe para quem estão tentando 
vender o excesso? 

A pressão de empresas do Brasil 
e do exterior por um leilão para ener
gia solar parece estar surtindo efeito. 
"Não existe 'se for realizado o leilão'. O leilão vai 
ser feito", afirma Antônio Granadeiro, presidente 
da associação das empresas de energias renová
veis (Abeer) e, até 2010, presidente da Kyocera 
Solar Brasil. "Existe apoio do ministro de Minas 
e Energia, Edison Lobão, e a EPE (Empresa de 
Pesquisa Energética) já sinaliza intenção de incluir 
a energia solar na matriz energética brasileira", diz 
ele. "Fala-se em 400 MW de capacidade instalada 
até 2020." Esse volume criaria um mercado de R$ 
3,2 bilhões, considerado o custo estimado de uma 
usina de 10 MW, que é de R$ 80 milhões. No mês 
passado, a EPE entregou ao Ministério de Minas 
e Energia um estudo que visa a tornar a energia 
solar competitiva no Brasil. O presidente do órgão, 
Maurício Tolmasquim, não confirma a realização 
de um leilão específico para energia solar ainda 
este ano. Mas deixa claro que a proposta está na 
pauta de discussões. 

"Estamos convictos de que a geração de 
energia solar vai ser uma coqueluche em até dois 
anos", afirma Rubens Bruncek, presidente da CPFL 
Serviços. Para atender à aguardada demanda, 
Bruncek já tem duas opções de serviços na manga, 
voltadas à tal "geração distribuída", desvinculada 
de um leilão. Para os clientes industriais, como um 
supermercado, a empresa montará toda a usina no 

telhado da unidade e dará a opção 
de comprar ou alugar a usina por 
dez anos. Já os clientes residenciais 
poderão comprar um kit com placas 
solares e componentes eletrônicos. A 
instalação ficará a cargo da CPFL. 

A companhia também está in
vestindo R$ 28,8 milhões em cinco 
projetos de pesquisa, com duração de 
três anos, para avaliar a viabilidade 
de conjugar usinas solares com ou
tras fontes de energia, como a eólica, 
a biomassa (a partir do processamen
to do bagaço de cana-de-açúcar), o 
gás natural e a célula combustível 
(tipo de bateria para armazenar 
energia). O quinto projeto é a usina 
na subestação de Tanquinho, em 

Campinas (SP). Ela poderá gerar, em três anos, 1,6 
gigawatt-hora por ano - suficiente para abastecer 
mensalmente 657 residências. No local, serão tes
tados painéis com diferentes tecnologias. 

A catarinense WEG trabalha nos mesmos mol
des da CPFL. Vai se responsabilizar pela execução 
completa de projetos solares em fábricas, estabele
cimentos comerciais e residências - desde a compra 
e a instalação de equipamentos e sua conexão à rede 
de transmissão até a realização das obras civis. Para 
os consumidores residenciais, Granadeiro, da Abeer, 
lembra que a Caixa Econômica Federal estuda a 
criação de linhas de financiamento diferenciadas. 
Pode ser uma boa medida. Em algumas capitais, 
como Belo Horizonte, o preço do megawatt-hora da 
energia tradicional para o consumidor é o mesmo 
que ele pagaria para gerar, em casa, um megawatt-
hora de energia solar. O problema é justamente o 
custo do equipamento para fazer essa transição. 

Roberto Zilles, pesquisador de energia fotovol-
taica do Instituto de Eletrotécnica e Energia da Uni
versidade de São Paulo, e Granadeiro concordam 
que a geração independente por cidadãos comuns 
e empresas já ajudaria a desenvolver o mercado 
brasileiro. Acredita-se que ela poderia alcançar 
os 10 MW de potência instalada no primeiro ano. 
Ainda é pouco, mas é só o começo. 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 62, p. 64-69, abr. 2012.




