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Impactos da produção de 

eletricidade com fontes renováveis

• Redução da emissão de GEE, particularmente 

CO2, mas também CH4

• Manutenção da tradição de uma matriz elétrica 

limpa

• Redução da emissão de outros poluentes mais 

tradicionais: SO2, NOx, etc.

• Consolidação do ciclo virtuoso: aumento da 

escala =>  barateamento dos custos de 

instalação => aumento da sua utilização pela 

maior competitividade



Impactos da produção de 

eletricidade com fontes renováveis

• Instalação no País de fábricas para a produção 

local dos equipamentos

• Aumento de empregos e capacitação nacional

• Aumento da segurança energética e 

diversificação da matriz

• Complementariedade entre as diversas 

renováveis: hidro-eólica (NE) e hidro-biomassa 

(SE) 

• Descentralização da produção de energia

• Rapidez de implantação em larga escala 



Análise de Ciclo de Vida de Emissões 

de GEE

Fonte: IPCC 2011



Potenciais Técnicos Globais

Oferta de Energia em 2008: 492 EJ
Fonte: IPCC 2011



Fonte SWERA



Radiação Direta
Fonte SWERA
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Potencial técnico excedente de bagaço 

para o SIN (2010-2019)
 

Palha e ponta: 9 a 14 GWmed adicionais



Outras biomassas

• Resíduos urbanos: 

– Digestão anaeróbica: 1.230 MW

– Biogás de aterrro: 2.600 MW

– Incineração: 5.280 MW

– Ciclo combinado otimizado: 8.440 MW

• Resíduos da silvicultura: 1.434 – 2.867 

MW

• Florestas energéticas e capim elefante ??  



Energia Solar

• O valor máximo de irradiação global – 6,5kWh/m2 -
ocorre no norte do estado da Bahia, próximo à fronteira 
com o estado do Piauí.

• Os mapas da média do total diário de irradiação solar na 
faixa espectral fotossinteticamente ativa, denominada 
PAR, (fortes implicações na área de agronegócios e, 
portanto, no setor de biocombustíveis, alem de ser 
importante para a determinação da produtividade 
primária) demonstram que os maiores níveis de 
irradiação PAR ocorrem durante a Primavera, sobre as 
regiões Nordeste e Centro-Oeste, e durante o Verão, na 
região Sul e Nordeste.

Fonte SWERA



Potencial Eólico por Região

Fonte:

CEPEL



100 m (Fonte: Moss, H)



50 X 100 (Fonte: Moss, H)

RS: 50m => 15,8 GW; 100m => 115,2 GW



50 X 100 (Fonte: Moss, H)



Necessidade de 

Atualizar para 100m
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Sazonalidade das usinas 

eólicas do PROINFA

(Fonte: Eletrobrás, 2005)



Complementariedade hídrica-eólica

Fonte: SWERA



Potencial de Geração dos 

Recursos Hídricos (GW)
• Potencial total: 251,5 GW

• Operação + inventariado + estimado

• PCH: 17,5 GW

• Potencial Aproveitável até 2030:

• Potencial Remanescente: 60 GW – 24%
• Brasil (76%), França (100%) e Alemanha (83%)



Complementarity of hydro storage 

and wind and biomass resources

Source: Barroso et al. (2010) IEEE PES, vol. 8, n. 5



Potencial de conservação de 

eletricidade

Tremendamente conservadora a análise



Potencial para geração a partir de 

gás natural (2030)

Fonte: PNE 2030



Oferta de Energia: Tecnologias e práticas de 

mitigação projetadas a serem comercializadas 

antes de 2030

• Captação e armazenamento de carbono para 

usinas geradoras de eletricidade a base de gás, 

biomassa e carvão mineral;

• Energia nuclear avançada; 

• Energia renovável avançada, inclusive energia 

de ondas e marés, solar concentrada e solar 

fotovoltaica

Fonte: AR5 do IPCC



Síntese de oportunidades
GWmed GWmax

Carga (2019/2030) 85/124 105/188

Hidro 87 174

PCH 3 - 9 17,5

Bagaço 10-24 20-48

Outras biomassas ?? ??

Solar ?? ??

Eólica 30-35% > 500 (56)

Gás natural 9-33

Conservação 10-15%



Capacidade Instalada

(2011)

Fonte MW %

Hidráulica 81 71

Renováveis 9 8

Térmica Fóssil 22 19

Nuclear 2 2

Total 114 100



Leilões para energia nova: 

21.284 MWmed
• 2005 – 2010: 11,796 MWmed (convencionais)

– Renováveis: 3.435 MWmed (29,1%)

– Fóssil: 8.361 MWmed (70,9%)

• Óleo combustível e diesel, pouco carvão e gás natural

• Projetos estruturantes:

– 2008: Sto Antonio  & Jirau (2.140 & 1.975 MWmed) 

– 2010: Belo Monte (3.199,7 MWmed)

• Leilões de Renováveis (específicos)

– 2007: 186 MWmed

– 2008: 1.204 MWmed (biomassa)

– 2009: 783 (eólica)



Primeiro leilão de energia eólica: 
Dezembro 2009

• 1,805.7 MW  783 MWmed (~ ½ nuclear)

• Início do fornecimento: janeiro de 2012, por 20 
anos

• Baixos preços: 21.5% abaixo do preço-teto, 
competitiva com térmicas convencionais

• Grande sucesso: 
– Novo leilão decidido 2010

– Atração de fabricantes

– Novo leilão para 2011 (> 8.000 MW habilitado)



Leilões de Energia Renovável em 

2010

• Eólica: 
– 70 projetos

– 899 MWmed (2,047.8 MW  fc = 44%); 

– R$ 130,86/MWh (21,6% abaixo do preço-teto)

• Biomassa
– 12 projetos

– 190.6 MWmed (712.9 MW  fc = 20%); 

– R$ 144,20/MWh

• PCH
– 7 projetos

– 69.8 MWmed (131.5 MW  cf = 53%); 

– R$ 141,93/MWh



Síntese dos últimos leilões

R$/MWh

Hidráulica 99

PCH 142

Bagaço 144

Eólica 131

Óleo combustível 144.7**

Carvão 140.00**

Gás natural 145.00**

* Não considerando os grandes projetos da Amazônia (< 80)
** Não incluída totalmente as despesas com combustíveis



Plano Nacional de Mudança 

Climática

• Cogeração (principalmente bagaço): 
11.4% da oferta em 2030 

• Novos 34,46 GW em novas hidrelétricas

• Redução de perdas não-técnicas fas 
concessionárias de distribuição: 400 GWh

• Leilões de energia eólica

• Apoio à expansão no uso da energia solar



Planejamento para 2010-2019

Nenhuma nova energia fóssil nos leilões futuros, a menos que os projetos

hidrelétricos não sejam licenciados. Alternativas são gás natural e carvão.   



PL 630

• Compra anual por 10 anos, através de leilões:
– 200 MWmed de eólica, biomassa e PCH, cada uma

– 60% de conteúdo nacional

– 20 anos

• Leilão anual do equivalente a 5% do crescimento anual 
da demanda de projetos de energia renováveis de 
fontes: 50 kW < Power < 1.000 MW

• Aquisição compulsória de energia fornecida por micro-
plantas (< 50 kW) 

• Concessionárias atendendo sstemas isolados têm que 
comprar seus crescimentos de carga anuais de fontes 
renováveis 

• Consumidores residenciais e comerciais instalando 
aquecimento solar terão 20% de redução nas tarifas

• Fundo especial para apoiar pesquisa na produção de 
calor baseada em energia solar e eólica



Bahia
• 1792 MW em 19 empreendimentos fósseis

– 4 a diesel e 15 a OC

– Chuva ácida e contribuição ao efeito estufa

– Isenção de ICMS para óleo para termelétricas

• Disputa por nuclear (sic)
– 1500 MW para depois de 2020

• Quase 1000 MW em empreendimentos eólicos 
entre 2009-2010

• Dificuldades na transmissão de eólica

• Restrições da Eletrobrás e MME ao uso de 
Sistemas Solares Residenciais



Questões relevantes

• Regulação – CNEN

• Depósito permanente – IBAMA

• Enriquecimento (mercado)

– Suécia, Itália, Suiça, Alemanha, Japão

• Transparência

• Atrasos: 2015 => 2016

• Custos (ocultos): R$ 10 => 23 bilhões

• Questões políticas no Congresso 



Constatações

• Há um gigantesco potencial das renováveis

• Grande potencial de conservação

• Há um portfolio significativo de opções para promover 

renováveis: diferentes instrumentos de política são 

adequados para diferentes situações

• Aparato legal/regulatório consistente, com sinalização 

de longo prazo, materializa renováveis

• Ainda não há uma estratégia para renováveis

• Energia solar sem um programa específico

• Limitada preocupação com o desenvolvimento técnico e 
científico

• Não há evidências da necessidade da energia nuclear



Recomendações

• Programa de longo prazo para renováveis: eólica, solar 

conectado, aquecimento solar 

• Necessidade de leilões regulares diferenciados por 

tecnologia, idealmente atrelado a um sistema de feed-in ou 

quotas

• Introdução do sistema de net-metering

• Investimento em infraestrutura, incluindo o planejamento das 

estações coletoras

• Zoneamento ecológico e compensação ambiental

• Padrões de emissões mais rigorosos

• Eliminação dos incentivos à queima de fósseis

• Congelamento do programa de energia nuclear (4ª. geração)



Torre Central
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