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Fontes potenciais de energia em exploração no Brasil

Fonte: Aneel

outorgada

em construção

em operação

Potência Associada (kW)Situação

122

18 

49

outorgada

em construção

em operação

3.938.507

505.990

928.536

EÓLICA

FONTE DE ENERGIA/EMPREENDIMENTOS

FOTOVOLTAICA

HIDRELÉTRICA 

MARÉ

TERMELÉTRICA

1

5

em construção

em operação

5.000

87

235

62

908

outorgada

em construção

em operação

17.166.380

8.336.096

81.152.147

1 outorgada 50

159

35

1.447

12.270.824

4.824.913

32.290.465

Leilões sucessivos levarão sistema
eólico à participação de 10%
Isso significa cerca de 20 mil MW instalados e em operação no país até
2019. Associação dos produtores contabiliza milhares de empregos

D
ez por cento da energia elétrica
gerada no Brasil são renováveis.
Em 2015, na pior das hipóteses
pelo menos 13% da matriz ener-

gética brasileira sairão da força dos ven-
tos, do biogás do lixo urbano, das peque-
nas quedas dágua e da biomassa dos cana-
viais e de outras culturas agrícolas. E em
menor escala, por enquanto, dos raios de
sol contidos nos coletores solares.

As pequenas usinas hidrelétricas já res-
pondem por metade da energia renovável
produzida no país, colocando-se entre as
fontes de geração consideradas mais pro-
missoras junto com a energia eólica e de
biomassa. Para financiar seus programas
de expansão, o segmento de energia solar
planeja investir mais de R$ 20 bilhões en-
tre 2011 e 2015.

“Nossa capacidade instalada, que era de
700 megawatts em 2010, irá a 3,2 mil, em
2012, para alcançar 5,2 mil megawatts, em
2013”, afirma Ricardo Simões, presidente
da Associação Brasileira de Energia Eólica
(Abeeólica). Segundo ele, a receita da in-
dústria da energia eólica no país soma R$
2,8 bilhões. Além disso, é uma atividade
que apresenta um amplo espectro de ne-
gócios que vão desde a fabricação de gera-
dores, componentes elétricos, metalur-
gia, fibra de vidro até a própria indústria
de vidros e a de resina, com a fabricação
das pás das torres eólicas.

Para que a geração de energia eólica con-
tinue crescendo, Simões defende a realiza-
ção de leilões sucessivos, durante pelo me-
nos 10 anos, e em volumes exclusivos para a
fonte eólica superiores a 2 mil MW. Essas
iniciativas, entende o presidente da
Abeeólica, farão com que o setor chegue em
2019 respondendo “por no mínimo 10% da
capacidade de geração de energia instalada
no Brasil a partir de eólica. Isso significa
cerca de 20 mil MW instalados e operando
no país, ao final desse período”.

Ricardo Simões aproveita para lembrar
que, para cada MW instalado, são 14 em-
pregos gerados. “Dessa forma, um leilão
de 1,8 mil MW deve ser responsável pela
geração de cerca de 25 mil empregos no
país todo”, acrescenta.

O Ministério de Minas e Energia infor-
ma que as hidrelétricas são responsáveis
por cerca de 40% da oferta interna de
energia no Brasil — percentual ligeira-
mente superior ao do petróleo e do gás na-
tural somados (37%) — e por mais de 90%
do suprimento de eletricidade no país. So-
mente cerca de 25% do total do potencial
hidrelétrico brasileiro (de proximada-
mente 261 mil megawatts) corresponde a
usinas em operação.

Atualmente, o parque gerador de energia
hidrelétrica compreende mais de 400 ins-
talações, mas grande parte da potência total
está concentrada em poucas usinas: apenas
24 hidrelétricas, que têm, cada uma, mais
de 1.000 MW instalados, somando mais de
52.000 MW, segundo o documento Matriz
Energética Nacional 2030. A.L.

REDUÇÃO DA EMISSÃO DE GÁS
Ao queimar o metano gerado no trata-
mento dos efluentes, assinala o consultor,
a usina evita a emissão de 300 toneladas do
gás por ano, o equivalente a 6.442 tonela-
das de CO2, que por sua vez vão gerar
6.442 CERs (créditos de carbono) anual-
mente. João Mendes ressalta que projetos
semelhantes podem ser desenvolvidos em
praticamente todo o tipo de sistema de
tratamento de resíduos e efluentes, além
de aterros sanitários e estações de trata-
mento de esgoto.

O especialista explica que projetos de
energia renovável como usinas eólicas e
térmicas a biomassa estão autorizados a
pleitear créditos de carbono. “Isso auxilia
na viabilização econômico financeira dos
projetos”, acrescenta.
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