
ELETRICIDADE

No Brasil, a geração de eletricidade por 
fontes renováveis tem diminuído nos 
últimos 15 anos. As fontes renováveis 

eram 84% em 2001, mas caíram para 74% 
em 2015. Por outro lado, a geração de 
energia por combustíveis fósseis aumentou. 
Além disso, as perdas da rede aumentaram 
de 14% (2001) para 17% (2015) de toda 
eletricidade produzida no país1.

O Brasil ainda tem uma matriz de eletricidade 
limpa comparada ao resto do mundo, com 
78% da capacidade instalada em fontes 
renováveis2. As grandes hidrelétricas 
atualmente respondem por 61% da matriz 
elétrica3, mas sua participação vem caindo, 
enquanto as usinas emissoras de carbono 
(gás natural, derivados de petróleo e de 
carvão) crescem mais rapidamente.

A geração de energia a partir de 
combustíveis fósseis cresceu 2,9 vezes de 
2001 para 2015 (passando de 52 TWh para 
151 TWh). A geração elétrica a gás natural 
cresceu oito vezes nesse período, de 10 TWh 
para 80 TWh4.

Nesse mesmo período, a eletricidade a partir 
fontes renováveis cresceu 56%: de 277 TWh 
em 2001 para 431 TWh em 2015. A maior 
contribuição veio da biomassa, que cresceu 
de 7 TWh para 47 TWh. A energia eólica, no 
entanto, teve o crescimento mais rápido, de 
zero em 2001 para 22 TWh em 2015.

A capacidade instalada de geração de 
eletricidade é de 152 GW (maio de 2017) 
e, durante os próximos cinco anos, 
serão acrescentados outros 11 GW. As 
plantas eólicas terão as maiores taxas de 
crescimento, de 36% nesse período.
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Fonte: Balanço Energético Nacional, 2016.

BRASIL: GERAÇÃO ELÉTRICA POR COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS

1. Entre 2001 e 2015, as perdas da rede somaram 1.151 TWh, enquanto a potência produzida 
com a queima de combustíveis fósseis totalizou 1.172 TWh.
2. Segundo IEA WEO, 2016, a média mundial é de 30%.
3. BEN, 2016. Grandes hidrelétricas representavam 91% da capacidade instalada em 2001.
4. BEN, 2016. Os dados incluem serviços públicos e produtores privados.

Fonte: Balanço Energético Nacional, 2016.

BRASIL: GERAÇÃO ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS
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DESAFIOS DO SETOR 
ELÉTRICO

A Contribuição Nacionalmente 
Determinada (NDC) brasileira tem 
vários compromissos em relação ao 
setor elétrico6. A matriz elétrica poderá 
cumprir com esses compromissos 
dependendo de algumas defi nições. 
Uma delas diz respeito ao crescimento 
das hidrelétricas, para atender 63% 
da eletricidade consumida em 2030. 
A construção de novas hidrelétricas 
não é consensual, principalmente na 
Amazônia7. Esse é um confl ito que 
precisa ser resolvido no curto prazo.

Outro desafi o diz respeito ao chamado 
phase-out das usinas a combustível 
fóssil. As usinas a combustível fóssil 
duram, na prática, mais de 50 anos8. 
O mais comum é que usinas muito 
antigas sejam desmontadas e outras, 
com tecnologia nova, sejam erguidas 
no mesmo lugar. A nova usina pode 
continuar a usar o mesmo combustível 
fóssil ou, o mais comum, passar a 
consumir gás natural, também fóssil. 
Para cumprir com o Acordo de Paris, 
o Brasil precisa defi nir, por lei, um 
prazo para que as usinas existentes 
e as que estão em construção saiam 
defi nitivamente de operação.

O Brasil tem disponíveis, em 
abundância, fontes renováveis de 
energia. É possível, portanto, cumprir 
com os compromissos na esfera 
climática e, paralelamente, avançar 
no desenvolvimento econômico e 
social, protegendo o meio ambiente, 
podendo se tornar a primeira grande 
economia a alcançar um setor de 
energia com carbono zero antes de 
2050. Há vários estudos9 que mostram 
os benefícios das fontes renováveis 
para o emprego, a renda e as emissões 
de gases de efeito estufa (GEE).

EMISSÕES DA GERAÇÃO ELÉTRICA

Internacionalmente, a intensidade de carbono da eletricidade produzida é 
usada para comparar as diferentes matrizes de eletricidade dos países. A 
intensidade de carbono da eletricidade brasileira ainda é baixa5, mas tem alta 
taxa de crescimento. Um movimento em direção oposta ao do resto do mundo.

Fontes: SEEG, 2017; BEN, 2016.
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BRASIL: INTENSIDADE DE CARBONO NO SETOR ELÉTRICO
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5. A Intensidade brasileira de carbono foi de 141 gCO2/kWh 
contra 515 gCO2/kWh em todo o mundo, em 2014.
6. Por exemplo, ter, no mínimo, 23% da geração vinda de 
renováveis não hídricas, como biomassa, solar e eólica.
7. É o caso da Usina de Belo Monte, no rio Xingu, alvo de ações 
na Justiça de todos os tipos.
8. Duas das mais antigas termelétricas em operação no país 
estão localizadas no Rio de Janeiro (Santa  Cruz, de Furnas/
Eletrobras), com 932 MW, construída nos anos 1960, e em São 
Paulo (Piratininga, da Emae), com 474 MW, construída nos anos 
1950. Ambas atualmente queimam gás natural em instalações de 
ciclo combinado.
9. Um exemplo é a pesquisa do Instituto Escolhas “Impactos de 
Mudanças na Matriz Elétrica Brasileira”, disponível na forma de 
uma plataforma iterativa no site escolhas.org.

Brasil: Fontes de 
energia para geração de 
eletricidade

Em operação Em construção

# GW % # GW %

Renováveis 1.829 118,8 78% 235 7,1 62%
Grandes hidrelétricas 219 93,2 61% 6 1,9 17%
Eólica 427 10,4 7% 160 3,7 33%
Cogeração por bagaço 94 9,6 6% NA NA NA
Micro e pequenas 
hidrelétricas 1.045 5,5 4% 32 0,4 3%

Solar PV 44 0,0 0% 37 1,1 9%
Combustíveis fósseis 2.832 33,3 22% 32 4,3 38%
Carvão, gás natural e outros 65 22,7 15% 31 3,0 26%
Diesel e motores a gás 
natural 2.765 8,6 6% NA NA NA

Nuclear 2 2,0 1% 1 1,4 12%
Total 4.661 152,1 267 11,4

Fonte: ANEEL, maio de 2017.

Fonte: IEA WEA, 2016.
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