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Sistema Elétrico de Potência
(Sistema Interligado Nacional)

GERAÇÃO

TRANSMISSÃO

DISTRIBUIÇÃO



  

Geração Distribuída
Compensação de Créditos



  

Microgeração x Minigeração

● Microgeração
– Até 75 kW
– Custos do medidor e adequações na distribuidora por 

conta da distribuidora (exceto p geração compartilhada)

● Minigeração
– Acima de 75 kW
– Custos do medidor e adequações na distribuidora por 

conta do cliente

● Sistema de compensação de créditos: 60 meses



  

Modalidades de Compensação

● Compensação na própria unidade consumidora
● Autoconsumo remoto
● Geração compartilhada

– Cooperativas
– Consórcios

● Geração em condomínio



  

O que Sobra para Pagar? (1/2)

● Tarifa mínima
– Consumidor grupo B (baixa tensão - ex: residencial)

●     30 kWh para sistemas monofásicos
●     50 kWh para sistemas bifásicos
●     100 kWh para sistemas trifásicos

– Consumidor grupo A (média/alta tensão - ex: 
industrial):

● Demanda contratada (potência (kW))



  

O que Sobra para Pagar? (2/2)

● ICMS
– Condomínio e geração compartilhada
– Capacidade instalada acima de 1 MW

● Custo de disponibilidade (incl. bandeira tarif.), 
energia reativa,  demanda de potência, 
encargos de conexão ou de uso do sistema de 
distribuição, iluminação pública etc.



  

Tarifa Binômia

● “Infraestrutura x Consumo” - custo de disponibilidade não 
corresponde fielmente aos custos de infraestrutura (“tarifa-fio”)

● Componentes da tarifa:
– Geração
– Transmissão
– Distribuição
– Impostos
– Encargos

● ANEEL : Consultas e audiências públicas até 2020
● Longo prazo (após 2022 p baixa tensão): mercado cativo  →

mercado livre



  

Tarifa Branca



  

Dúvidas Frequentes

● Posso vender minha energia ao invés de gerar 
créditos?

● Posso gerar minha energia 
independentemente sem interligação a uma 
distribuidora?



  

Fonte

http://www.aneel.gov.br/geracao-distribuida



  

Micro e  Mini hidrelétricasMicro e  Mini hidrelétricas



  

UHE (Usina HidrElétrica)

● Capacidade instalada > 30 MW
● Reservatório acima de 13 km2

● Requer concessão



  

Ex.: UHE Machadinho

● Capacidade instalada: 1.140 MW
● Reservatório: 57 km2

● 2.076 famílias de 1.272 propriedades rurais 
atingidas



  

PCH (Pequena Central Hidrelétrica)

● Capacidade instalada acima de 5 até 30 MW
● Reservatório de até 13 km2

● Requer outorga de autorização



  

Ex.: PCH Capivari

● Capacidade instalada: 18 MW
● Comprimento da barragem: 200 m



  

CGH (Central Geradora Hidrelétrica)

● Capacidade de até 5 MW
● Dispensa procedimentos de outorga e 

concessão



  

Ex.: CGH Rio do Poncho II



  

Estrutura de uma Micro / Mini 
hidrelétrica “a Fio d’Água”

Tomada d’água

Câmara  
de carga

Tubulação

Casa de força

Transmissão

Quadro
Elétrico

 Canal 



  

Mini hidrelétrica (GD)

● CGH com capacidade de acima de 75 kW até 5 
MW

● Impacto ambiental extremamente reduzido, 
sobretudo para instalações de até 1 MW

● Tecnologias não-convencionais (fora da cadeia 
de suprimento de PCHs) atrativas para 
instalações de até 300-500 kW



  

Ex.: Mini hidrelétrica (Turbina 
Banki)



  

Micro hidrelétrica (GD)

● CGH com capacidade de até 75 kW
● Impacto ambiental extremamente reduzido, 

de modo geral
● Tecnologias não-convencionais (fora da cadeia 

de suprimento do mercado de PCHs)



  

Ex.: Protótipo de Microhidrelétrica



  

Ex.: Protótipo de Micro hidrelétrica

● Pousada Alto São Martinho
● Capacidade instalada de 3,8 kW
● Fator de capacidade próximo a 100%
● 3,8 kW * 730 h / mês = 2774 kWh / mês
● Consumo neutralizado na pousada, chalés e casa 

do sítio (autoconsumo remoto)
● Payback descontado estimado em cerca de 3 

anos (custo total de materiais e serviços)



  

Projeto de uma Micro / Mini 
hidrelétrica

● Estudos preliminares (hidrologia e topografia)
● Estudo ambiental
● Projeto civil (captação, canal, câmara de carga, 

ancoragem da tubulação, casa de força, canal de fuga)
● Projeto hidráulico
● Projeto mecânico
● Projeto elétrico
● Projeto de controle e automação



  

SustentabilidadeSustentabilidade



  

“Tripé da Sustentabilidade”

SUSTENTABILIDADE

MEIO AMBIENTE

SOCIEDADE

ECONOMIA



  

Economia

● Neutralização de consumo local e remoto
● Elevado fator de capacidade (energia efetivamente gerada)

● Hidrelétrica: de 50% a 100%
● Fotovoltaica: 15%

● Quanto custa? Aproximação grosseira p mesma energia gerada:
– Micro hidrelétrica  de 10 a 75 kW: 50% do custo de uma fotovoltaica
– Mini hidrelétrica de 75 a 300 kW: 33% do custo de uma fotovoltaica

● Novos modelos de negócio
– Prestadores de serviço especializados
– Geração compartilhada: possibilidade de  “alugar” cotas da usina



  

Sociedade

● Tecnologia 100% nacional
● Fonte de energia com a maior geração de empregos

– Ênfase em empregos qualificados
● Topógrafos
● Eng. ambientais
● Eng. civis
● Eng. eletricistas

– Mão-de-obra local

● Geração de renda em ambiente rural



  

Meio Ambiente

● Quais fontes a seguir apresentam as menores emissões de 
carbono (CO2) em todo seu ciclo de vida? Seguem em ordem 
alfabética:
– Biomassa
– Eólica
– Geotérmica
– Hídrica
– Nuclear
– Oceânica (marés / ondas)
– Solar fotovoltaica
– Solar térmica



  

Meio Ambiente
Fontes com Menores Emissões

1) Hidrelétrica (inclui UHEs com grandes reservatórios): 4 g CO2 / kWh

2) Oceânica: 8 g CO2 / kWh

3) Eólica: 12 g CO2 / kWh

4) Nuclear: 16 g CO2 / kWh 

5) Biomassa: 18 g CO2 / kWh

6) Solar térmica: 22 g CO2 / kWh

7) Geotérmica: 45 g CO2 / kWh

8) Solar fotovoltaica: 48 g CO2 / kWh

● Fonte: IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – organismo 
independente vinculado a ONU) http://www.ipcc.ch/report/srren/



  

Meio Ambiente
Fontes com Menores Emissões



  

Meio Ambiente
Licenciamento Ambiental de Acordo com 

Fonte (Porte Pequeno)

● Termoelétrica: P ≤ 10 (EAS)
● Hidrelétrica: P ≤ 10 (EAS ou EIA, se AI ≥ 100)
● Eólica: 0,1 ≤ P ≤ 10 (RAP)
● Fotovoltaica: 1 ≤ P ≤ 10 (RAP)

● P = Potência instalada (MW)
● Ordem de complexidade (ordem crescente): AuA  RAP  EAS  EIA→ → →

– AuA: Autorização Ambiental
– RAP: Relatório Ambiental Prévio
– EAS: Estudo Ambiental Simplificado
– EIA: Estudo de Impacto Ambiental



  

Meio Ambiente
Licenciamento Ambiental

● “10 kW x 10 MW”
● Hoje, no estado de Santa Catarina, uma microhidrelétrica a fio d-água 
sem reservatório de 10 kW está sujeita ao mesmo procedimento de 
licenciamento ambiental (Estudo Ambiental Simplificado - EAS) que 
uma PCH de 10 MW com reservatório.

● Estudo Ambiental “Simplificado”
–LAP (Licença Ambiental Prévia)
–LAP (Licença Ambiental de Instalação)
–LAO (Licença Ambiental de Operação)

● Resolução CONSEMA No 98
● IN-44 FATMA

●PRECISAMOS EVOLUIR!



  

Meio Ambiente
Avanços na Regulamentação

http://www.amurel.org.br/noticias/index/ver/codMapaItem/41791/codNoticia/478866
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