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Há pouco mais de dois anos, 
em dezembro de 2015, o Bra-
sil foi um dos 195 signatários 
do “Acordo de Paris”, para 
manter o aumento da tem-
peratura média global a bem 
menos que 2°C (próximo de 
1,5ºC) até o fim do século. O 
valor é associado a um nível 
de mudança climática consi-
derado como ‘minimamente 
seguro’ aliado a desenvolvi-
mento econômico satisfató-
rio para as nações.

No “Acordo de  Paris”, o 
Brasil se propôs a reduzir suas 
emissões em 37% até 2025 em 
relação a 2005, com uma me-
ta indicativa de 43% até 2030.

Para que isto aconteça, é 
primordial zerar a emissão 
de gases do efeito estufa até 
a metade do século, ou seja, 
pôr fim à dependência dos 
combustíveis fósseis, ao passo 
em que fontes renováveis – e 
limpas – como a solar, eólica 
e biomassa, ganhem espaço.

Há alguns anos, as ener-
gias provenientes do sol e do 
vento vêm pouco a pouco ga-
nhando espaço no Brasil e 
no mundo. Contudo, hoje é 
incerto que o país chegue a 
2050 com 100% de  participa-
ção de fontes renováveis em 
sua matriz energética.

Para o secretário-executivo 
do Observatório do Clima e 
também membro da Rede de 
Especialistas em Conservação 

Energia. País tem potencial de sobra para reduzir o uso de combustíveis fósseis; estudo aponta que em 32 anos será possível, mas só o tempo dirá

Como está e até onde pode ir 
a energia limpa no Brasil?

A 4ª e última edição do rela-
tório  [R]evolução Energética, 
feita pelo Greenpeace Brasil 
em 2016, mostra o Brasil com 
100% de participação de fon-
tes renováveis em sua matriz 
até 2050, com a energia solar 
e eólica passando a ter papel 
fundamental (veja acima).

Na geração de eletricidade, 
essas duas fontes alcançariam 
46% de participação (25% eóli-
ca e 21% solar), mais do que o 
dobro previsto por um “cená-
rio base”, uma projeção oti-
mista do PDE (Plano Decenal 
de Expansão de Energia), já 
que o país não possui um es-
tudo neste prazo.

Além de uma maior efi-
ciência energética, seria ne-
cessária uma revolução no se-
tor de transportes, como com 
a introdução de motores elé-
tricos, transição do modal ro-
doviário para o ferroviário, 
priorização do transporte pú-
blico e de deslocamentos não 
motorizados nas áreas urba-
nas. O uso da eletricidade pa-
ra os transportes alcançaria 
25% e os biocombustíveis 47%.

De modo geral, a eletri-
cidade, que hoje represen-
ta 20% do consumo total de 
energia do país, passaria a 
45% em 2050 no cenário do 
Greenpeace.  METRO CURITIBA

Estudo mostra 100% de 
renováveis no país em 2050 

Após 2 anos sem leilões, 
preço das limpas já é menor
Desde 2009 com leilões de 
energia eólica e solar, o gover-
no ficou por dois anos entre 
2015-17 sem contratar novas 
usinas dessas energias, na es-
teira da crise.

Em dezembro, ambas vol-
taram a ser contratadas e pela 
1ª vez a preços menores que 
os de hidrelétricas, que tradi-
cionalmente são as mais ba-
ratas fontes de produção de 
eletricidade no país. Os proje-
tos eólicos tiveram preço mé-
dio de R$ 98 por megawatt-
-hora, contra R$ 145 da solar 
e R$ 219 da hidrelétrica. Em 
2014, o preço mínimo da so-
lar foi de R$ 245. “É um re-

ENERGIA
LIMPA

da Natureza Carlos Rittl, falta 
uma política de “alinhamen-
to” ao país. “Existe uma imen-
sa contradição. A gente não 
tem clareza. No ano passado, 
ao mesmo tempo que apro-
vou isenção fiscal no setor de 
petróleo até 2040, parte do 
problema, criou o RenovaBio 
[Política Nacional de Biocom-
bustíveis], parte da solução. 
À exceção desse programa, o 
Brasil não sabe o que preten-
de sobre matriz energética. 
O avanço  acontece mais por 

forças de mercado”, diz.
Rittl cita o PDE (Plano De-

cenal de Expansão de Ener-
gia) 2026, apresentado no 
ano passado, que considerou 
tímido e que “coloca dúvi-
das sobre qual caminho será 
seguido”.

O PDE é um documento 
feito pela EPE (Empresa de 
Pesquisa Energética) – vincu-
lada ao Ministério de Minas 
e Energia – que serve como 
um indicativo das perspecti-
vas de expansão futura do se-

tor de energia sob a ótica do 
governo.

Os resultados do PDE mos-
tram que a parcela renovável 
da matriz energética atingirá 
48% em 2026, 2% a mais que 
dez anos antes, com 71,4% 
dos investimentos de R$ 1,4 
trilhão, neste período, em pe-
tróleo e seus derivados.

O documento mostra tam-
bém que a geração de ener-
gia elétrica a partir de fon-
tes renováveis deve alcançar 
90% “em função do aumento 

de geração a partir das ener-
gias eólica, solar e biomassa”. 
De acordo com o PDE, o cres-
cimento médio dessas fontes 
seria de 6,3% ao ano.

Para se ter ideia, 20% da 
geração de energia elétrica do 
país em dezembro foi térmi-
ca, segundo boletim do ONS 
(Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico).

“Não passamos por ne-
nhum grande debate nacio-
nal, mesmo num mundo de 
emergência climática, com 

25% dos municípios do país 
decretando emergência por 
calamidade pública em al-
gum momento de 2017, se-
ja por seca, tempestades ou 
alagamentos”, avalia Rittl. Os 
preços das renováveis vem 
caindo, o país tem recursos 
abundantes e tem muito a 
ganhar se investir nisto, até 
com empregos”, completa.

O Metro Jornal inicia 
hoje um série de qua-
tro reportagens sema-
nais sobre a geração de 
energias limpas no país. 
Como na maioria dos 
entendimentos de espe-
cialistas em nível global, 
entende-se por energia 
limpa as fontes renová-
veis que causam o me-
nor impacto possível 
no meio ambiente. Por-
tanto, não entram neste 
conceito as hidrelétricas, 
que representam 2/3 do 
que é gerado atualmen-
te e sua participação de-
ve sofrer leve queda nas 
próximas décadas. 

Série

sultado excepcional. A gente 
previa no estudo que seriam 
as duas fontes mais baratas”, 
lembra Baitelo.  METRO CURITIBA
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‘Crise abriu 
espaço para 
reavaliações’
Para o coordenador 
de Clima e Energia do 
Greenpeace Brasil, Ricar-
do Baitelo, a crise dos úl-
timos anos permitiu que 
o país revesse alguns 
conceitos. “Nos anos an-
teriores, de crescimento, 
as usinas [hidrelétricas] 
eram liberadas a toque 
de caixa, pois o governo 
não queria correr risco 
de apagão. Como o con-
sumo caiu, não houve 

necessidade disto, a EPE 
está mais aberta e dispos-
ta discutir”, comentou, 
lembrando da desistên-
cia do governo sobre a 
Hidrelétrica de São Luiz 
do Tapajós (PA), previs-
ta para ser construída no 
coração da Amazônia.

“Já está muito claro. 
É muito mais dinâmico 
ter grandes quantidades 
de menores frações de 
energia do que uma An-
gra 3 [nuclear] ou uma 
grande hidrelétrica que 
vai demorar anos para 
gerar e ainda pode atra-
sar por N motivos”.  
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