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OFENTAITTENXA
Evoluteoda composigio de energia porfonte

Energia nio renovivel

l.l.l, Energia renovdvel

2016

Petr6leo ederivados

Gds natural

rEflosEtls50E3
Medidas de compromisso com Acordo de Paris (NDC)'

e Plano Decenalde Energia (PDE) 2026

NDC

EfrclHa encl86tlca
Eletricidade

PDE

2026

2026

Encrsla cEfilce
E6lica solare biomassa"

P.rtklp.fto
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Grvio mineral e derivados

Urenioe derivados
Outras nao renovSveis

Produtos da cana 
-

Hidrdulica e eletricidade 
-

Lenha e cervSo vegetal -
Outras renovSveis -

Fo.ta Enpe.. de P6qrEa EneBatri (EPO

I matriz el6trica brasileira caminha para se tor-
I n"a ar"o ,o mars lunpar mas ramDem comprexa,
Fl oru...rnaada e mtermltenre. tontes renovavels
como e6lica, solar e gds natural devem crescer com forqa
nos pr6ximos cinco anos, com destaque para investi-
mentos de empresas estrangetas, como CPFL(nas mSos
da chinesa State Grid), AESIiete, a italiana Enel e a fran-
cesa Engie. O pais tamb6m exibe potencial invejdvel
para se destacar em bioenergia, devido i capacidade
produtiva de cana-de-aqficar nas usinas e da indfistria de
papel e celulose em produzir madeira com uso intensivo
de florestas plantadas. Gragas i utilizaqSo do etanol, o
Brasil deixou de emitir, em 2017,55,1 milh6es de tone-
ladas de di6xido de carbono equivalente.

O desafio brasileiro na 6rea de energiapassa por um
acerto de contas enhe o passado que carrega uma he-

Hidroeletricidade na
gerageo centralizada

aHz ercrtatka
Fontes renov6veis. com

da hidrica

..di6*lSBr6-
Totaldc fontes
remvdveis

Oco romisso do Brasil6 conseguir t€duzlr as
emlrs6es de 3ds carbonko sn 3716

em rehqeo as emissoes de 2005, com indicativo
de reduzlr 43% das emtss6cs ata 2O3O

ConEbut&lrEooahe €areterminna.Ano&retdeicii2o2s "hcbhdo8er<loMjda€aurooroducto

E

l'IYo

l4Yo

g\o

sYo

t%
t%

xe'.#
7% ,.---.-.r .

8% i:.

ranqa regulat5ria a ser reconsfuida e uma vis5o de fu-
turo capaz de impedir o pais de perder a transformaqSo
tecnol6gica que o setor el6trico viverS. Nesse cenSrio, as

concessionirias terio debuscarnovas receitas no mer-
cado n5oregulado eos consumidores tereo muitomais
poder como minigeradores, contando com ferramentas
para gerenciar sua conta.

Este 6 o caminho que govemos, concessionirias e
consumidores ter5o que trilhar em 2018 eno primeho
ano do mandato do futuro presidente da Repfblica.
Mesmo que aprovados os projetos de lei que tratam da
reforma do setor el€trico, da venda da Eletrobras e do
fim do regime de cotas de energia, o Brasil ainda terd de
desatar n6s para avanqar com hidrel6tricas e t6rmicas a
ges natural, incorporar novas tecnologias como redes
inteligentes e armazenamento de energia e destravar

ao/"
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TENDENCIAS

Freitas, da
AES TEt!:
batcria de
litlo como
backup da rede

o mercado de capitais, essencial em um momento em
que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico
e Social (BNDES) reduz o subsidio ao cr6dito .

O avanqo de fontes intermitentes como solar e e6-
lica, que dependem de fatores climadcos, e a menor
capacidade de armazenamento das hidrelEtricas criario
necessidade de energiade base, como as t€rmicasa g6s
nafural, e necessidade de armazenamento de energia
(storage, em ingl€s).J6 as redes inteligentes s5o outra
realidade - apenas a China j6 instalou 30O milh6es de
medidores, enquanto no Brasil menos de 5% da rede 6

inteligente. A reforma do setor el6trico, proposta pelo
govemo, neo trata de incentivos para as novas tecno-
logias, como smart grids e armazenamento, apenas
sugere a contrataqAo de um estudo para o assunto. O
custo de um medidor inteligente estaria em US$ 100,
sendo que outros US$ 50 seriam gastos em sistema de
comunicag5o. O Brasil tem cerca de 70 milhoes de me-
didores,sendo quemenos de 5% deles s5o inteligentes.
Os investimentos apenas na trocadesses equipamentos
e em sistemas de comunicaqio usados neles poderiam
superar R$ 30 bilh6es.

"O setor ruma para a maior digitalizag5o e para o
maior empoderamento do consumidor, que poderS ter
i disposigio medidores inteligentes. Outros paises t0m
evoluido para o conceito de microrredes, n6s estamos

aEasados. Eprcciso acertaropassado de olho no futuro,
quevem em umavelocidadegrande", diz Caius Malago-
Ii, diretor de engenharia da CPFL Energia. "As redes de
energia brasileira ainda sio muito defasadas, terio de
termais inteligCncia distribuida, com mais automaqio e

maisservigos, que deverdo destravar novos modelos de
neg6cios e colocarum consumidor com mais podernas
m5os", observa Carlo Zorzoli, presidente da Enel, grupo
dalt6lia.Depois de 15 anos da instalaqio dos primeiros
medidores eletr6nicos, a lt5lia agora trabalha na substi-
tuiq5o por uma nova geraqdo de equipamentos.

O setor el€trico deveri viver nas pr6ximas duas d6-
cadas uma revoluqio muito mais intensa do que nos
Gltimos cem anos, mas o Brasil, que avanga em fontes
renoveveis, ainda est5 atrasado em relagdo is transfor-
maqdes que combinario redes inteligentes de energia,
microgeraqio dishibuida, tecnologias de armazena-
mento, iluminaq5o prlblica inteligente e carros el6Eicos.
A CPFL Energia decidiu em marqo que seu projeto piloto
de instalagSo de medidores inteligentes para baixa ten-
sio ser6 emJaguarifua (SP). Para que a inovageo avance,
sera preciso ter incentivos regulat5rios. "Seria preciso
resolver quest6es regulat6rias, o reconhecimento na
tarifa 6 dado apenas na revisio peri6dica, que ocorre
a cada quaho a cinco anos, com uma tecnologia que
demanda investimento intensivo em dez anos ou mais.
E preciso reconhecer que elaspodem acelerara adogio
de carros el6tricos oude microgeraqio distribuida", diz
Malagoli, da CPFL Energia.

A reforma do setor el6trico nio trata do tema, mas
a Ag6ncia Nacional de Energia El6trica (Aneel) deveri
rever em 2019 a metodologia do custo de capital das
concession6rias para as rodadas de revis6es peri5dicas
de tarifas da pr6xima dEcada. Sobre a mesa, as empresas
discutem com o regulador como criar mecanismos que
incentivem investimentos em novas tecnologias. "E pre-
ciso encarar a realidade, h6 uma preocupagio deque a
rede esteja preparada para os novos desahos que virio
com microgeraqio, redes inteligentes, microrredes",
aponta Malagoli.

A Alemanha passou a ter 30% de sua matriz com mi-
crogeraqio distribuida solar, a complexidade da maEiz
cresceu e a qualidade de energia distribuida caiu. No
caso brasileiro, em que o sistema de transmissAo escoa
grandes blocos de energia em grandes distancias, a si-
tuaqio poder5 se tomar ainda mais desafiadora, com
redes defasadas e a expansio da geragio distribuida
solar..A digitaiizaqSo 6uma tend6ncia eo consumidor
vai ganhar mais poder, seja gerenciando a conta, seja
gerando. A rede precisa estar preparada."

No Brasil, estima-se crescimento de 3,7% ao ano no
consumo de energia el6trica at6 2026, de acordo com
dados da Empresa de Pesquisa Energ6tica (EPE), com
uma elasticidade de 1,5% emrelaqio ao previsto para o
crescimento da economia brasileira no periodo. "Esse

oescimento equivale a um consumo per capita de 3,1
kWh por habitante por ano. Neste per'rodo, observare-
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, obseware-

mos um incremento acelerado da autoProduqeo, que

cresce d taxa m€dia anual maior que a do consumo di-
reto na rede. Hoje a gemqeo de elet cidade pelo pr6prio
consumidor, a partir de instalaqdes localizadasjunto is
unidades de consumo,j6 representa quase I 1% de toda

a energia el6trica consumida no pais e tende a crescer

nos pr6ximos anos, na medida em que os custos caem

e as tecnologias evoluem", diz o diretor da Macroplan,
Glaucio Neves.

Ele destaca que, em uma perspectiva de m6dio e

longo prazos, a aceleraqao da digitalizaqio ampla da
sociedade e da economia deve impactar bastante o perfil
deconsumo no Brasil. "Aindfistria4.0, com as chamadas

fibricas inteligentes, o aumento da robotizagSo, a inter-
net das coisas, o carro el6trico, a implantagSo de smart
grids e outras sio drivers de mudanqa que impactareo
nao s6 os produtos oferecidos, mas tamb€m as cadeias

de valor, com impactos diretos nageragao e noconsumo
de energia el6trica", aponta Neves.

Em geragio, trOs fontes deverSo ter destaque nos pr6-
ximos dez anos: e6lica, solar e t6rmicas a gds natural. A
pot€ncia das usinas movidas pela forqa de ventos dwe
pular de 12,7 GW em 2017 para 18,6 GW at6 2023, se-

gundo estimativas da fusociagSo Brasileta de Energia
ESlica (ABEE6lica), com a constmqSo de mais de 252
novos parques j6 contratados. At6 2025, este nf,mero
poderd pular para 28 GW, duas vezes e meia a usinade
Itaipu. A energia solar tamb6m dever6 ter forte expan-

sao: a fonte, que em 2017 tinha cerca de 1 GW, poderd
ter 10 GW em 2026, segundo a EPE. "Em dez anos os

custos de implantaqio da energia solar podem reduzir
cerca de 30% em relaqSo aos patamares atuais, podendo
chegar at6 a 40%, a exemplo do que jd se observa inter-
nacionalmente", destaca Neves.

Um dos principais investimentos em energia solar 6

da Ene[,que tem ampl.iado sua participaq5o em geraqio
e em distribuigSo. Em setembro de 2015, a empresa
inaugurou o primeiro parque hibrido (que combina
turbinas e6licas com 80 MW de pot€ncia e placas foto.
voltaicas) no sertao de Pemambuco. Em junho do ano
passado, deu inicio i operaqio na Bahia do parque solar
Lapa, composto por duas usiaas: BomJesus da Lapa (80
MW) e Lapa (78 MW), com capacidade instalada total de
158 MW. Em fevereiro deste ano, iniciou operaqio de seu

parque solarHorizonte (103 MW),localizado no muni-
cipio de Tabocas do Brejo Velho, na Bahia. No f,m do ano
passado, a empresa conquistou o direito, em leil5o do
governo federal, a tocar contratos de fomecimento de
energia de 20 anos no pais com um novo projeto solar
de 388 MW no Estado do Piaui atd 2021.

A CPFL Renovaveis tem em sua cartei-ra projetos que
somam 2,5 GW de capacidade, com destaque para 1,9

GW de e6licas e 0,35 GW de solares, todos os empre-
endimentos no Nordeste. "Os preqos das e6licasj6 sio
competitivos h5 algum tempo, a solar tem comegado a
ficar bastante competitiva e deve ficar ainda mais com
mais fabricantes vindo para o Brasil', observa Alessan-

dro Gregori, diretor de investidores da concessionSria,
que tamb6m estS de olho no mercado secund5rio, prin-
cipalmente de energia e6lica.

"Hd muitas consultas de clientes interessados em
vender ativos e outros em comprar ativos de renovi-
veis. Houve uma tentativa de mais de R$ 1 bilhSo, mas

n5o fechou porque a andlise t6cnica mostrou que era

preciso investir mais em equipamentos para melhorar
a geragSo das miquinas", diz Carlos Frederico Lucchetti
Bingemer, s6cio do BMA - Barbosa, Mi.issnich, Aragio. O
interesse est6 tanto em fundos de private equity quejS
ergueram usinas e queremvender participaqeo quanto
de empresas em dificuldades financeiras. Outro movi-
mento que deve atrair atenqao 6 a venda de ativos da

Eletrobras em Sociedades de Prop6sitos Especificos
em transmissio e geraqio, marcada para 7 de junho,
com destaque para 1,7 GW de e5licas, que devem ser

vendidas uma a uma.
N5o apenas projetos solares centralizados e e6licos

esteo aEaindo investimentos. "Geragao distribuida 6

outro segmento que deveri ter uma expansio forte nos

pr6ximos anos com a retomada do crescimento", diz
Fabiano Brito, s6cio de infraesfrutura do escrit6rio de
advocacia Mattos Filho. Redes de farmdcias, educagio,
hospitais e ag6ncias banc6rias estio comegando a ana-
Iisar investir no setor, de olho em reduzir sua conta de
energia,ji que essas empresas estao ligadas i baixa ten-
sio e n5o podem se tomar consumidores liwes.

Zorzoli. da

Enel Brasil:

consumldor
com nlals
poder nas mloo
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A AES het€ fechou em fevereiro com a rede mineira de
farmdcias Drogaria fuafjo seu primeim grande contrato
de geraqSo e distribuiqio, pelo qual iri construh uma
planta solar de 5 MW na divisa com Sio paulo para abas-
tecer as 145lojas da rede de farmdcias. Isso deve permitir
uma reduqio de at6 20% nos gastos de energia. ,,Temos

mais cinco_outras negociagoes em curso em estdgio avan-
qado", diz Italo Freiras, presidenre da AES Tiete.

A AES fiet€ deve iniciar em maio um projeto piloto
inovador na usina hidrelEnica de Bariri (Sp), com aplica-
qio de uma bateria de litio para armazenamento de 200
kW de energia. Prirneiro projeto no Brasil do g6nero, a
bateria ficard conectada ao gerador auxiliar, que traba-
lha com a iluminagio da hidrel6trica e bombiamento
de mdquinas. O Operador Nacional do Sistema (ONS)
acompanharS o teste, cujo investimento este em cerca
de R$ 2,5 milh6es.

"Essa tecnologia de armazenamento 6 uma tendEncia
forte para o Brasil, principalmente com a interligaqio
mais complexa com linhas de transmissao do Norte para
o Sudeste. Ela pode servir para ser usada como backup
na hansmisseo ou na geragio na ponta como altemadvl
para o consumidor reduzir a conta", diz Freitas.

Grandes empresas estrangeiras que fabricam os equi-
pamentos j6 sondam o mercado brasileiro, buscando
entender a regulaqSo, segundo um advogado. Atual-
mente nio h6 regras sobre o segmento, nem como seu
custo seria repartido.

. Al6m da regulaqio para incorporar as novidades que
irio revolucionar o setor, outro n6 a ser desatado 6 a
participagio do mercado de capitais no financiamen-
to dos projetos. O BNDES devera ter uma participaqio

menor no cr€dito e as suas taxas sereo diferentes: at6
2023 deverio ser similares is praticadas pelo mercado.
Umadas apostas para complementar as opCoes sereo as
deb€ntures de infraestrutua, que contam com incentivo
para investidores pessoas f'rsicas, que n5o pagam Impos-
to de Renda sobre o ganho de capital. ,As deb€ntures
devem ser parte do financiamento dos projetos solares
que estamos tocando", observa Freitas, da AES Tiet€.
"Elas se tomarSo parte importante,', corrobora Gregori,
da CPFL Renoviveis.

Para Marcelo Gir5o, responsivel pela 6rea de project
finance do Itaf BBA, as debEntures sio uma opgeo com-
plementar que tem sido analisada pelos investidores,
mas € preciso analisar os compradores desses pap6is,
cuja demanda estE em pessoas fisicas, que contamcom
incentivo kibut6rio. O problema 6 que os fundos de
pensao, que seo Eadicionais compradores no mundo
dessas deb6ntures, no Brasil veo para os pap6is de renda
fixa do Tesouro, ji que eles t€m isenqio em ambos os
titulos, o que nio os incentiva ao risco. .f preciso pensar
em buscarnovos bolsos, porque o bolso dos fundos de
pensio n5o est6 disponivel', aponta Girio.

Os investidores externos sao outros potenciais
compradores, mas ai a questAo esbarra emalgum tipo
de hedge cambial. O Pitria, que arrematou no ano
passado uma rodovia concedida pelo Estado de Sio
Paulo, recentemente fez uma emisslo de deb€ntures
no valor de R$ 1 bilhio, com demanda para quase o
dobro, sendo que os estrangeiros responderam por
um quarto da alocagio. O governo paulista cdou um
mecanismo de protegio cambial para os vencedores
do leilio.
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