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Solar fotovoltaica e hidroeletricidade
Estudo avalia complementaridade entre as duas fontes nos próximos anos
Energia eólica: ABEEólica avalia comportamento da fonte em 2017
Energia solar: Programa Goiás Solar e os resultados para a região
*Notícias selecionadas sobre as fontes renováveis que mais crescem no país*
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Programa Goiás Solar: exemplo para o Brasil

O que fez Goiás sair da 16ª

Programa Goiás Solar em

de geração distribuída por meio

licenciamento ambiental e,

colocação para a 8ª no ranking

fevereiro de 2017, com o

do Convênio ICMS 16/2015 e

na sequência, a Lei Goiás nº

nacional da geração distribuída

objetivo de fomentar a geração

Decreto Goiás nº 8.597/2016,

16.618/2017 para a isenção

em menos de 1 ano? Este

de energia a partir de fontes

decisão que criou condições

de ICMS para insumos e

artigo mostra como a vontade

renováveis, em especial, a

para a instituição do Programa

equipamentos fotovoltaicos.

de um governo fez a diferença

solar fotovoltaica e, com

Goiás Solar por meio do

para o desenvolvimento do

isso, viabilizar a atração de

Decreto Goiás nº 8.892/2017.

setor fotovoltaico.

empreendimentos.

Concomitante ao

Outras ações foram
tomadas para que o ambiente
de inovação se formasse:

lançamento do programa, foi

participação do Goiás Fomento

em conjunto com a Associação

ações concretas foram

publicada a Portaria SECIMA

com a ampliação do crédito

Brasileira de Energia Solar

tomadas: adesão do estado à

036/2017, que propiciou

produtivo para energia solar

Fotovoltaica (Absolar), o

isenção de ICMS aos sistemas

a desburocratização do

fotovoltaica; financiamento de

O estado de Goiás lançou,

Logo de início, algumas

Energia solar fotovoltaica

57

Figura 1 – Evolução da geração distribuída em Goiás.
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Após o primeiro ano, o programa
comemora a redução da carga
tributária, a criação e desenvolvimento
de empresas no estado, a oferta de
linhas de financiamento com prazos e
juros competitivos, a simplificação do
processo de licenciamento ambiental,
o crescimento da geração distribuída
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