
Câmara de Energia Renovável   



• Câmaras Setoriais são fóruns de discussão que reúnem representantes 
de entidades públicas e privadas de determinada cadeia produtiva. 
 

• As Câmaras constituem fóruns de caráter consultivo, sendo compostas 
por representantes de produtores, consumidores, trabalhadores, 
entidades empresariais e organizações não governamentais, bem como 
de órgãos públicos relacionados aos arranjos produtivos que 
representam.  
 

• Compete às Câmaras propor matérias e assessorar os Órgãos 
Colegiados em assuntos de sua competência, propondo soluções ou 
medidas que harmonizem o desenvolvimento de todos os elos da cadeia 
produtiva.  

 

 

 
 



  
Objetivos Principais 
 

 

• Fomentar projetos do setor produtivo que privilegiem atividades de baixo carbono como 

parte de estratégia de desenvolvimento econômico e social que tornarão o Piauí um 

estado ambientalmente sustentável; 

 

• Atrair investimentos em infraestrutura e de apoio à produção, à irrigação, à logística e à 

distribuição de bens e serviços, observadas as especificidades de cada um dos territórios 

de desenvolvimento do Estado; 

 

• Favorecer projetos que favoreçam a ocupação harmoniosa do território do estado e o 

equilíbrio entre os grandes empreendimentos agrícolas e a agricultura familiar, ambos 

dispondo do fornecimento confiável de energia que  possibilite o seu fortalecimente e a 

agregação de valor local à produção de forma ambientalmente segura; 

 

• Assegurar o atendimento às salvaguardas ambientais nas unidades geradoras de energia 

potencialmente impactantes aos ecossistemas do Estado; 

  

 

 

 

 
 



Energia Instalada no Brasil 

Apesar do gráfico mostrar que a maior parte da 

energia do Brasil é renovável  ela é dependente da  

matriz hídrica que nos últimos anos tem apresentado 

falhas devido a mudanças climáticas.     



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – 

ANEEL 482/687 

I. Micro geração distribuída: -Central 

geradora de energia elétrica, com potência 

instalada menor ou igual a 75 kW e que 

utilize fontes com base em energia 

hidráulica, solar, eólica, biomassa ou 

cogeração qualificada, conforme 

regulamentação da ANEEL, conectada na 

rede de distribuição por meio de instalações 

de unidades consumidoras; 

 

II. Mini geração Distribuída: -Gerador com 

potência instalada maior o igual que 75 kW 

e menor ou igual a 5 MW (para fonte hídrica 

3 MW) e que utilize fonte incentivada 

conectada na rede da distribuidora por meio 

de instalações de unidades consumidoras.  

 

III. Sistema de compensação de energia 

elétrica: -Sistema no qual a energia ativa 

gerada por unidade consumidora com 

microgeração distribuída ou minigeração 

distribuída compense o consumo de energia 

elétrica ativa. 



Geração solar  

Radiação solar após passar pela atmosfera: 
 
• Radiação difusa 
• Radiação refletida 
• Radiação direta 



Energia Renovável no Piauí Mini e Micro geração   



Energia Renovável no Piauí  sistema interligado  

Energia Eólica dados ABEOLICA  



Energia Renovável no Piauí  sistema interligado  

ICMS ECOLÓGICO  

O Piauí hoje é o quinto maior produtor de energia eólica do pais, mas poucos 

recursos dessa produção ficam no estado. O ICMS cobrado pela venda interestadual 

de energia fica para o estado comprador.  

A PEC 61/15, de autoria do deputado federal Júlio César (PSD) e 49/14, do deputado 

Joaquim Passarinho (PSD-PA) pretende alterar isso, para garantir que o estado 

produtor da energia, por fonte eólica ou solar receba ICMS. 

 

A PEC 49/15, será usada como referência a alíquota interestadual, que será 

gradualmente direcionada ao estado de origem da energia, conforme as seguintes 

proporções:  2016: 80% para o estado de destino e 20% para o estado de 

origem;  2017: 60% para o estado de destino e 40% para o estado de origem; 2018: 

40% para o estado de destino e 60% para o estado de origem;  2019: 20% para o 

estado de destino e 80% para o estado de origem; e a partir de 2020: 100% para o 

estado de origem. 

 

A PEC 61/15, a tributação do ICMS, fique para o estado de origem da produção, e 

não no destino, como é feito atualmente em toda a matriz energética do Brasil e 25% 

de toda a arrecadação de ICMS do Piauí sobre a produção da energia eólica seria 

dividido entre os municípios. 

 
 



Energia Renovável no Piauí  sistema interligado  

ICMS ECOLÓGICO  

Projeção ICMS com a PEC R$ (1.000) 

PEC 61/15 9.106,00 

PEC 49/15 3.642,00 

PEC 49/15 municípios 910,61 



Energia Renovável no Piauí  sistema interligado  

Energia SOLAR PIAUÍ 

As 82 empreendimentos de energia solar no Piauí cadastrados e aprovados junto à 

EPE, prontos para serem ofertados em leilão.  

 

Em construção  nas regiões como em Ribeira do Piauí, a 377 quilômetros de Teresina. 

Usina Nova Olinda, uma das maiores  do Brasil com 292 megawatts de capacidade.  

O investimento total será de US$ 300 milhões. A usina encontra-se  instalada no 

município de Ribeira do Piauí, na região Sudeste do Piauí. 

 

• Área ocupada de 690 hectares 

• Capacidade instalada total de 292 MW. 

• 600 GWh por ano, o suficiente para atender as necessidades de consumo de energia 

anual de cerca de 300.000 lares brasileiros, evitando a emissão de cerca de 350.000 

toneladas de gás carbônico (CO2) para a atmosfera.  



Projeto piloto Banco de Fomento Governo do Estado  



  Sistema solar na Agricultura  



SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO 

Monitoramento Contínuo das Variáveis Climáticas 



SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO 

Georeferenciamento de Participantes 

 

 

 



SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO 

 

Monitoramento de Balanço Energético 

 

 

 



SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO 

 

Controle de Produção x Consumo Energético 

 

 

 



Projeto Banco de Fomento PATOS-PI 

 
Projeto  do Banco de fomento tem como 

objetivo estimular o aumento dos 

financiamentos dos bancos de 

Desenvolvimento Federais. 

 

Projeto teve o Apoio do Governo do Estado, 

Secretária de minas e energia Renováveis e 

Deputada Lizie Coelho. 

 

Os primeiros projetos foram feitos em Patos –

PI 

 

Em com três produtores rurais com uma area 

irrigada de 1,0 ha  

 

Com bomba de 1CV 

 

  



Projeto Banco de Fomento PATOS-PI 

 
Projeto  do Banco de fomento tem como 

objetivo estimular o aumento dos 

financiamentos dos bancos de 

Desenvolvimento Federais. 

 

Projeto teve o Apoio do Governo do Estado, 

Secretária de Minas e Energia Renováveis-

SEMINPER e Deputada Lizie Coelho. 

 

Os primeiros projetos foram feitos em Patos –

PI 

 

Em com três produtores rurais com uma área 

irrigada de 1,0 ha  

 

Com bomba de 1CV 

 

  



Projeto Banco de Fomento PATOS-PI 

 
O projeto possui uma linha de 50 mil Reais por 

agricultor; 

Projeto de garantia solidaria 

Juros de 5,00aa 

Prazo de 60 meses para pagar 

 

Em media a prestação fica 10% mais barato 

que a conta de energia atual. 

 

  



Projeto Banco de Fomento PATOS-PI 

 



Projeto Banco de Fomento PATOS-PI 

 



Agroindústrias: 

- Casa de mel; 

- Casa de farinha; 

- Casa de defumados; 

- Casa de leite e 

derivados; 

 
Sistema de Irrigação: 

- Hortaliças; 

- Fruticultura; 

- Piscicultura; 

- Pastagem; 

Confinamento: 

- Granja; Corte, 

Poedeira; 

Ordenha Mecanizada 

Sistema solar na Agricultura  

Insumos 
agrícolas 

Residência Rural 

Piscicultura 



MGDA Possibilidades:  Autoconsumo remoto 

 REN 482 foi atualizada e passou a ser denominada 
REN 687 

 Com a REN 687 temos possibilidade de 
Autoconsumo remoto. 

 



A PPP de eficiência energética seria 
uma das primeiras do pais. A 
compensação de energia pode ser em 
qualquer estabelecimento e qualquer 
município do Estado. A geração  
poderá ser  acompanhada em tempo 
real  por meio do aplicativo de 
geração Remota. 
. 

Geração Remota  



Parceria Publica Privada-Energia  

O projeto seria uma PPP para eficiência energética para as unidade de 

Saúde e Educação 

Escola Y 
Economia de 35 
mil ano 

Hospital HH 
Economia 30 mil 

ano 

Escola D. 
R$ 20 mil investido Posto de saude  

X. 
R$ 55 mil 
Economia ano 

Creche  X. 
R$ 10 mil 
economia 

Triagem  T. 
R$ 50 mil investido 

Escola  Silva 
R$ 25 mil 
economia  

Escola M. 
R$ 55 mil 
economia 

Escola  
R$ 50 mil 
economia 



Como Funciona Tecnicamente?  

Consumo 

Hora do Dia 6am meio 
dia 

6pm 

Energia 
vem do 
sistema 

Energia 
vem do 
sistema 

Energia 
vai pro 
sistema 

Na hora de maior insolação a geração solar gera mais que o consumo  



Como Funciona? 

Consumo 

Hora do Dia 6am meio 
dia 

6pm 

Energia 
vem do 
sistema 

Energia 
vem do 
sistema 

Energia 
vai pro 
sistema 

As sobras de energia geradas são alocadas de forma 
automática nos horário onde o consumo é maior que 
a geração 

Portaria 687 de 2015 
estabelece que as 
distribuidoras devem 
adotar esta forma de 
compensação remota 



PPP-Eficiencia Energética  



 

1-LINHAS  GERAIS  
  

A produção Piauiense  de energia eólica e usina solar  cresceram  nos últimos anos. Mas ainda patina em 

energia solar distribuída , em infraestrutura e envolvimento de empresas locais  
 
  

2 – ESPECÍFICOS 
  

• Estimular a melhoria da renda com  na economia  

 

• Fortalece Programa do SEBRAE de estruturação da Cadeia  

 

• Acesso a financiamento a os pequenos produtores  

 

• Utilizar os sistemas para fornecer informação aos agricultores e secretarias envolvidas 

 

• Realizar capacitação, workshop   nos temas ligados ao processo de micro geração distribuído solar, 

fases instalação e manutenção. 

 

• Agencia estadual de serviços  

  
  



MUITO OBRIGADO !!!! 

Presidencia : Arlindo Pereira 

Vice-Presidencia : Felipe Lima Riedel 

1 Secretário Laercio Nogueira Seabra 

2 Secretário Rafael Nunes do Rêgo 

Email: crenovavelpi@gmail.com 

Facebook: @crenovavelpi 

Instagram : @crenovavelpi 
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