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Um pouco de contexto e fatos

- Mudança Climática : Crises econômica e social : Crise institucional : Crise 

energética 

- Discussão sobre Global Energy Transformation: Sustentabilidade e papel das 

Renováveis

- Como fazer acontecer a transição energética ?

- IRENA
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About IRENA

Established in 2011.

158 Members
24 States in accession.

Mandate: to promote the widespread 
adoption and sustainable use of all forms 
of renewable energy

Scope: All renewable energy sources 

produced in a sustainable manner

IRENA serves as:

• Centre of excellence for knowledge and 
innovation

• Global voice of renewables

• Network hub

• Source of advice and support

39 in 

Africa

22 in 

Central 

and Latin 

America

1 in North 

America 
37 in 

Europe
46 in 

Asia

12 in Oceania
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Relatório IRENA: Análise de custos de 

geração a partir de energias renováveis, em 

2017 

• Últimas tendências no custo e desempenho de 

tecnologias de geração de energia renovável

• Resultados globais para 2017, resultados 

regionais e por país para 2016

• Análise detalhada de custos de equipamentos 

e drivers do LCOE

• Integração dos resultados dos LCOE dos 

projetos e dos leilões para analisar as 

tendências para 2020



Banco de Dados de 

Custos de Energia 

Renovável da IRENA e 

Banco de Dados de 

Leilão da IRENA
• Mais de 15 mil projetos – utility scale

• Cobertura global

• Supera 1.000 GW em capacidade

• Mais de 7 mil propjetos

• Cobertura global

• Cerca de 300 GW em capacidade
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 Taxa notável de 

deflação de custos 

para a energia solar 

e eólica

 Todas as energias 

renováveis 

comerciais serão 

(mais) competitivas 

até 2020/22

 Todas as tecnologias 

de ER se enquadram 

no intervalo 

competitivo

Ponto de inflexão global: RE mais 

competitivas



Os fatos

• Uma transição energética em andamento: As tecnologias de energia 

renovável estão se tornando uma maneira cada vez mais competitiva de 

atender às novas necessidades de geração.

• Fenômeno global: a queda de custos de RE ocorre em todas as regiões

do globo.

• Diversificação: o aumento de competitividade ocorre com todas as RE:

projetos de bioeletricidade, energia hidrelétrica, geotérmica e eólica 

onshore, comissionados em 2017, caíram amplamente dentro da faixa de 

custos de geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis.

• A dinâmica é surpreendente: Para novos projetos encomendados em 

2017, os custos de eletricidade da geração de energia renovável 

continuaram a cair.



UHE – líder em competitividade
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O LCOE de projetos hidrelétricos de grande escala em locais excelentes 

pode ser tão baixo quanto US $ 0,02 / kWh. O global ponderado na 

média de 2017 foi de US $ 0,047 / kWh
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Muito competitiva onde as matérias-primas de baixo custo estão disponíveis (plantas 

industriais, florestais ou de processamento agrícola). Os projetos de geração de energia 

por biomassa podem produzir eletricidade por apenas US $ 0,06 / kWh nos países da 

OCDE e tão baixos quanto US $ 0,03 / kWh nos países em desenvolvimento.

Bioenergia – uma oportunidade
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Solar PV – Acelerando a 

competitividade

Impulsionado por uma redução de 81% nos preços do módulo fotovoltaico 

solar desde o final de 2009, juntamente com reduções nos custos do sistema 

(BoS), a média ponderada global do LCOE de energia solar fotovoltaica 

caiu 73% entre 2010 e 2017, para USD 0,10 / kWh.
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Para projetos comissionados em 2014 e até 2020, o LCOE de usinas 

geotérmicas parece estar tendendo para baixo, em linha com a 

redução geral nos custos totais instalados.

Geotérmica – tendência de custos



A competitividade das RE é fenomeno global
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Custo médio nivelado regional de eletricidade 

por tecnologia de geração de energia renovável, 

2016 e 2017



Como explicar: 

Caso de sucesso de 

inovação!

RE 
competitiva

Setor Público

FornecedoresDesenvolvedores



RE 
competitiva

Setor Publico

FornecedoresDesenvolvedores

• Estabelecimento de polticas para RE com horizonte 

de longo prazo.

• Continuo aperfeiçoamento do framework para RE.

• Leilões incentivando a competição.

• Aperfeiçoamento dos PPAs.

• Queda ou baixo custo de capital, impulsionado por 

estruturas de políticas de apoio, ferramentas de 

desenvolvimento de projetos e maturidade de 

tecnologias de geração de energia renovável.

Como explicar: Papel do Setor

Público



Como explicar: Papel do Setor

Privado

• Crescentes economias de escala na fabricação, 

integração vertical e consolidação entre os fabricantes.

• Melhorias no processo de fabricação que reduzem 

as necessidades de materiais e de mão-de-obra, 

otimizando a utilização do capital.

• Melhorias tecnológicas que estão aumentando os 

fatores de capacidade e / ou reduzindo os custos 

instalados.

RE 
competitiva

Setor Publico

FornecedoresDesenvolvedores



• Cadeias de suprimentos globais mais 

competitivas, cada vez mais otimizadas para 

fornecer produtos sob medida que melhor atendam 

as condições locais de mercado e recursos.

• Desenvolvedores experientes de projetos que têm 

abordagens padronizadas para o desenvolvimento 

de projetos e que minimizaram os riscos.

• Práticas otimizadas de O&M e o uso de dados em 

tempo real para permitir melhor manutenção 

preditiva, redução de custos e perda de geração.

Como explicar: Papel do Setor Privado

RE 
competitiva

Setor Publico

FornecedoresDesenvolvedores
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Eólica – Mercado pujante e custos

significativamente decrescentes

• A energia eólica experimentou uma revolução de mercado, desde 2008.

• De 2000 a 2016, a capacidade eólica global acumulada instalada 

aumentou a uma taxa anual composta de 15%. Total de 467 GW 

instalados ao final de 2016.

• Os custos tem caído significamente, impulsionados em especial pelos 

preços das turbinas eólicas que reduziram desde o pico em 2008.
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Componente de Custo da 

Eólica – o peso das turbinas

As turbinas eólicas representam a 

maior parcela de custos em todas as 

regiões, variando de 66 a 84%.

Construção civil, associada ao 

desenvolvimento do projeto, acesso e 

conexão, representam o segundo 

maior custo.
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Eólica – evolução do preço de turbinas

A queda a partir de 

2008 supera os 40%.

Provisional data for 2017 

indicates that average 

wind turbine prices 

across most, if not all, 

markets were below                    

US$ 1 000/kW by the 

year’s end.
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Eólica – Custo de investimento

Nos últimos 30 anos, os custos 

de instalação (CAPEX) de eólica 

on-shore diminuíram 

significativamente.

A queda média global entre

1983 e 2017 foi de 70%.

Os custos caíram de US$ 4.880 

para US$ 1.477 / kW

Custo total de instalação para eólica onshore, média 

ponderada global, 1983 - 2017
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Eólica – Custo de investimento

A partir de 2010-2016, os custos totais de instalação diminuíram 

significativamente em todas as regiões geográficas, inclusive no Brasil.
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Eólica – Fator de capacidade

Tendência para o uso de tecnologias de turbinas mais avançadas e, como resultado, 

uma tendência consistente em direção a maior fator de capacidade, mas com variações 

significativas por mercado.
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Eólica – Fator de capacidade

O Brasil se destaca com um fator de capacidade médio acima de 

45% em relação ao resto do mundo, onde os fatores de capacidade 

média estão em geral abaixo de 40%.
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Eólica – LCOE eletricidade

A média ponderada global do LCOE caiu de US $ 0,40 / kWh em 

1983 para US $ 0,06 / kWh em 2017, um declínio de 85%.
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Eólica – queda de custo

contínua

Impulsionado pela queda do custo de investimento e pelo aumento do fator de 

capacidade, a média ponderada global do LCOE para a energia eólica caiu 

22% entre 2010-2017 e está agora em torno de US $ 0,06 / kWh.
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Eólica – LCOE eletricidade

As tendências na redução são globais e afetam todas as regiões, 

mostrando igualmente uma grande convergência em todo o mundo, 

com valores em torno de 0,05 USD / kWh.
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Eólica - Evolução dos leilões

Preços que convergem para cerca de US$ 40 / MWh em 2016, com 

resultados recordes abaixo desse nível no México, Marrocos e Peru.

Evolução dos preços médios de leilão da energia eólica onshore, janeiro de 2010 a janeiro de 2017
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Matriz elétrica global - 2050 

Energia eólica pode liderar o mix global de geração de energia com uma 

participação total de 36% em 2050
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Eólica onshore global - 2050

1990-2017: *253

2018-2050: *10

Capacidade instalada global de energia eólica on-shore para exceder 4900 GW até 2050

5,5% dos quais serão instalados na região da América Latina e Caribe (~270 GW)

Em média, investimentos globais anuais de cerca de US$ 150 bilhões / ano (prox.30 anos). 

Dos quais, 10 bilhões de dólares / ano de investimentos - América Latina e Caribe.

Cumulative installed capacity in 

Latin America and Caribbean
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Key messages: Global

 O mundo embarcou em uma importante transição energética que está 

provocando mudanças profundas nas formas como a eletricidade é 

produzida, distribuída e consumida. A energia renovável está no centro 

dessa transição.

 Essa transição requer uma reavaliação dos mercados de eletricidade 

em muitos aspectos, sendo a chave a adaptação de seu projeto e 

operação para suportar parcelas maiores de energias renováveis 

variáveis - energia solar e eólica - bem como geração de energia 

distribuída.

 Os mercados de eletricidade precisam ser redesenhados para integrar 

todos os recursos disponíveis, recompensar a flexibilidade e promover 

investimentos de longo prazo.
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Key messages: Brasil

 Abundância de recursos renováveis e custos entre os mais competitivos do 

mundo.

# Como o país pode aproveitar essas vantagens comparativas em favor da 

competitividade da economia, do desenvolvimento econômico e social, da 

transição energética para uma economia de baixo carbono?



Thank you!

www.irena.org

www.twitter.com/irena

www.facebook.com/irena.org

www.instagram.com/irenaimages

www.flickr.com/photos/irenaimages

www.youtube.com/user/irenaorg


