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o PRoTAGoNisMo 
GoiANo           



Em Goiás o uso de energias limpas e 
renováveis é uma política de Estado. 

O protagonismo e o pioneirismo são 
os nossos diferenciais.

o PRoTAGoNisMo 
GoiANo           



A matriz enérgica atual é composta 
por fontes hídricas, de biomassa e 
termoelétricas. Agora inserimos as 
fontes de energia solar fotovoltaica. 
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A grande meta é reduzir a zero a energia 
vinda de fontes sujas e não renováveis, 
como o caso da energia termoelétrica. 

Goiás caminha para ser o Estado da 
Geração Limpa. 

o PRoTAGoNisMo 
GoiANo           



Em 2015, os Estados de Goiás, 
Pernambuco e São Paulo foram os 
primeiros a aderir ao Convênio ICMS 
Nº 16/ 2015 do CONFAZ. 

O Decreto nº 8.597/2016 isenta o ICMS 
sobre a energia de micro e minigeração 
distribuída em todo o Estado. 

o PRoTAGoNisMo 
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Também, em 2015, o Governo de Goiás 
instituiu, por meio da Goiás Fomento, 
o crédito produtivo para as energias 
renováveis. 

É uma linha de crédito que financia 
tanto a energia solar fotovoltaica, 
quanto a biomassa.
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Essas e outras ações ditaram o 
caminho para que, em 2017, 
nós inaugurássemos o programa 
Goiás solar. 

o PRoTAGoNisMo 
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Goiás soLAR:
DETALHEs Do PRoJETo.



Com o Goiás Solar, foi desenvolvida 
uma política de gestão Estadual 
integralmente voltada para as 
energias renováveis.  

Goiás soLAR:
DETALHEs Do 
PRoJETo.
         



O programa traz uma abordagem 
inovadora para a questão das fontes de 
energia renováveis. Com ele, Goiás se 
mobiliza em todos os âmbitos para gerar 
energia de forma sustentável. 
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O Goiás Solar é mais que um simples 
projeto de incentivo. É uma política de 
Estado voltada para a instalação, difusão, 
pesquisa e o aprimoramento das fontes 
de energia renováveis. 
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Sua amplitude de ação é pioneira, 
atuando em 5 eixos:  

1)  Tributação;
2)  Financiamento;
3)  Desburocratização e Infraestrutura; 
4)  Fortalecimento da Cadeia produtiva; 
5)  Educação e Comunicação. 
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Desde 2015, a energia de 
microgeração e minigeração está 
isenta de ICMS em Goiás, de acordo 
como o convênio CONFAZ.

TRiBUTAÇÃo



Goiás soLAR:
DETALHEs Do 
PRoJETo.
         Com o Goiás Solar, o Estado lidera a atualização do 

convênio CONFAZ. Queremos expandir a isenção de 
ICMS para os insumos, componentes e equipamentos da 
cadeia produtiva fotovoltaica. 

DEsTAQUE
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Desde 2015, A Goiás Fomento possui 
créditos produtivos específicos para 
as energias renováveis. 

FiNANCiAMENTo
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         Com o Goiás Solar, a linha de crédito para micro 

e pequenas empresas foi expandida de 50 mil 
para 200 mil reais. 

DEsTAQUE



Goiás soLAR:
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         Até o ano passado, não podíamos captar dinheiro 

do FCO para energia solar. Agora isso é possível! 
Conseguimos, junto à SUDECO e ao CONDEL, 
incluir a energia solar fotovoltaica na programação 
anual do FCO. O que coloca Goiás e o Brasil Central 
na vanguarda da energia renovável. 

DEsTAQUE



A experiência é tão bem-sucedida que 
o Banco do Brasil, baseando-se no 
modelo goiano, lançou o programa 
Agro Energia, de alcance nacional, para 
o fortalecimento do setor fotovoltaico. 
Ou seja, Goiás está ditando moda para o 
resto do país. 
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De acordo com a Absolar, Goiás tem 
a licença ambiental para energia solar 
fotovoltaica mais atualizada do Brasil. 

FiNANCiAMENTo



Goiás soLAR:
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         É moderna, muito simplificada, e resolve o 

problema dos empresários em menos de uma 
semana. Para áreas de até 30 hectares a licença 
é declaratória. 

DEsTAQUE



Outro ponto fundamental é a atuação 
harmônica junto à concessionária 
distribuidora ENEL, que tem se 
mostrado uma parceira de peso no 
desenvolvimento dos projetos de 
energia renovável. ando moda para o 
resto do país. 
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Graças à privatização bem sucedida 
da CELG, hoje contamos com o apoio 
da ENEL, que é a maior operadora de 
energia limpa do país. 

Vinda de uma cultura de usinas limpas, 
ela sabe como elas funcionam. O 
diálogo tem sido muito promissor
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Formação do Comitê Estadual de 
Energia Solar Fotovoltaica, que integra 
os atores envolvidos no avanço do 
Goiás Solar. 

FoRTALECiMENTo DA 
CADEiA PRoDUTiVA



Com o Comitê, trabalhamos em 
todos os elos da cadeia: desde 
o incentivo à vinda de grandes 
indústrias de montagem de placas e 
equipamentos, até a qualificação de 
mão de obra. 
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Ele é composto por representantes 
de Estado, empresas, sociedade civil 
organizada, instituições de ensino 
superior e agentes financiadores.  
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Trabalha com duas bases:

1) Promover a formação de novas empresas; 
2) Fomentar a qualificação da mão de obra. 
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Estimulamos o surgimento de empresas 
inovadoras, gerando empregos e novas 
oportunidades de desenvolvimento. 
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Promover a cooperação técnica 
regional, nacional e internacional com 
instituições de ensino e extensão.

EDUCAÇÃo E 
CoMUNiCAÇÃo



O diálogo entre universidade e 
setor privado gera conhecimento 
aplicável ao cotidiano. 
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Goiás soLAR:
DETALHEs Do 
PRoJETo.
         Temos um projeto em parceria com a FAPEG e o IFG 

para instalar uma usina solar fotovoltaica no terraço 
do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 

DEsTAQUE



Os investimentos, por parte da 
SECIMA e da FAPEG, são da ordem 
de R$ 2 milhões para execução 
desse projeto. 

Goiás soLAR:
DETALHEs Do 
PRoJETo.
         



Além de inaugurar a energia solar 
fotovoltaica em prédios públicos 
goianos, a usina também servirá como 
posto de pesquisa e laboratório. 
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São projetos de comunicação que 
visam inteirar a sociedade do Goiás 
Solar e contribuir para a formação de 
uma cultura da sustentabilidade.
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O Residencial Luciano Peixoto foi 
entregue no dia 24/06/2017. São 149 
moradias dotadas de placas geradoras 
de energia fotovoltaica, ligadas à rede 
da Celg. 

REsiDENCiAL LUCiANo PEiXoToGoiás soLAR:
DETALHEs Do 
PRoJETo.
         



O Projeto Casa Solar beneficia, em sua 
primeira etapa, 1,2 mil famílias de quatro 
municípios.

É o primeiro do Brasil com essas 
dimensões que atende totalmente as 
regulamentações da ANEEL. 
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O Projeto Casa Solar beneficia, em 
sua primeira etapa, 1,2 mil famílias 
de quatro municípios.

É o primeiro do Brasil com essas 
dimensões que atende totalmente 
as regulamentações da ANEEL. 
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Goiás soLAR 
REsULTADos

o Estado de Goiás está na 13ª posição 
entre Estados que mais concentram 
sistemas de microgeração fotovoltaica.

Unidades consumidoras com geração 
distribuída em 2017
2015 (antes do Goiás Solar) - 23
Hoje (com o Goiás Solar) - 199
Crescimento de 800%

Fonte: Aneel



Goiás soLAR 
REsULTADos

Cidades com maior número de conexões
Goiânia 89
Itumbiara 22
Anápolis 11
Catalão 9
Jataí 8
Rio Verde 6

Participação
Residencial 71,86
Comercial 22,11
Rural 5,03
Poder público 1%

Fonte: Aneel



PRoPosTAs PARA 
o FUTURo



Os projetos apresentados apontam para 
o fortalecimento da geração de energia 
distribuída. Entretanto, não podemos 
deixar de considerar que a alta demanda 
exige também o fortalecimento da geração 
de energia centralizada. 

PRoPosTAs 
PARA o FUTURo
         



PRoPosTAs PARA 
o FUTURo
         Geração centralizada: é a tradicional, que conta 

com uma fonte geradora potente e linhas de 
transmissão que levam a energia até o consumidor 
final. Pode ser limpa, como as hidrelétricas, ou não. 

iNFoRMAÇÃo



PRoPosTAs PARA 
o FUTURo
         Geração distribuída: são construídas 

diversas pequenas fontes geradoras próximas 
aos consumidores, tornando o uso de linhas 
transmissoras desnecessário. 

iNFoRMAÇÃo



Precisamos encontrar o equilíbrio entre a 
geração centralizada e a distribuída. 

O Estado tem feito sua parte no incentivo 
à geração distribuída. Entretanto, a 
centralizada só pode crescer com 
autorização da ANEEL, através de leilões.

PRoPosTAs 
PARA o FUTURo
         



Assim, vamos diversificar a matriz 
energética e distribuir a responsabilidade 
entre todos os âmbitos do poder público. 

O futuro depende do equilíbrio e da 
sustentabilidade. 

PRoPosTAs 
PARA o FUTURo
         



Penso muito no futuro, agora que 
chego ao meu quarto e último mandato 
como Governador de Goiás. Tenho a 
satisfação de dizer que estou deixando 
um legado positivo para as próximas 
gerações. 

PRoPosTAs 
PARA o FUTURo
         



PRoPosTAs 
PARA o FUTURo
         

Os próximos governantes receberão mais 
do que uma herança política favorável. 

Receberão um Estado mais equilibrado, 
mais sustentável e mais forte.



oBRiGADo!

INOVAÇÃO QUE CUIDA DAS PESSOAS


