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A FGV Energia 

• Quem somos: A FGV Energia é o Centro de Estudos de Energia da 
Fundação Getúlio Vargas com o objetivo de gerar, transmitir e aplicar 
conhecimento para o desenvolvimento do nosso país no setor 
energético. 

• Missão: Posicionar a FGV como protagonista da discussão sobre 
energia no País, subsidiando a elaboração de políticas públicas e 
regulação para o desenvolvimento com uma visão geopolítica e 
sustentável. 

• Visão: Contribuir para que a FGV seja reconhecida 
internacionalmente como um das principais Think Tanks  no setor de 
energia. 

• Valores: Excelência, integridade, imparcialidade e respeito. 



“As grandes transformações que a 
humanidade experimentou sempre 
estiveram associados a períodos de 
importantes alterações nos padrões 

energéticos vigentes” 

Jean-Marie Martin 
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Padrões Energéticos 



As redes elétricas serão os tabuleiros dos novos jogos da energia ? 

Petróleo Gás 

Bioenergia Carvão 

Solar Hidrelétrica Eólica 

Nuclear Hidrogênio 
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Convergência 



Evolução dos Energéticos no Mundo 

• Década de 70 – Matriz mundial 
fóssil (Petróleo, GN e Carvão) 

• Década de 80 – Biocombustíveis e 
resíduos, hidráulica e nuclear, 
aparecem marginalmente na 
matriz. 

• Década de 90 – Crescimento 
significativo da fonte nuclear e 
aparecimento de outros tipos de 
fontes (eólica, solar, geotérmica, 
calor) 

• Anos 2000 – Maior participação de 
biocombustíveis e resíduos, bem 
como GN, e aumento marginal das 
fontes renováveis 
complementares. 

Fonte: Key World Energy Statistics 2014, IEA 

Figura 1: Oferta de energia primária mundial por 
combustível (Mtep) 



Evolução dos Energéticos no Mundo 

• De 2004 a 2013 a fonte solar 
fotovoltaica expandiu 
aproximadamente 3600%. 

• A China desponta como sendo a 
líder em potência instalada 
fotovoltaica. 

• De 2000 a 2013, a fonte eólica 
expandiu aproximadamente 
1700% 

• A China, também, é a primeira 
colocada em capacidade instalada 
eólica, seguida dos EUA e 
Alemanha.   

• O Brasil está em 10º no ranking 
mundial, segundo REN 21 (2014) 
na capacidade eólica. Na solar 
somos incipientes. 

 Fonte: Renewables Global Status Report 2014, REN 21 



Evolução dos Energéticos no Brasil  

• Até a década de 40 – basicamente, 
utilização de lenha e carvão 
vegetal. 

• Da década de 40 até 70 – o 
petróleo teve um crescimento 
significativo na matriz. 

• De 70 até a virada do milênio – 
expansão  significativa da 
hidroeletricidade e produtos de 
cana de açúcar. 

• Anos 2000 – entrada de energias 
renováveis complementares 
(eólica, biomassa, PCH, biodiesel), 
bem como GN 

• 2012 – Micro/minigeração 

• 2013 – Primeiro leilão com 
contratação de solar 

 

Fonte: BEN 2014, EPE 

Figura 2: Oferta interna de energia (Mtep) 



Projeção para a Oferta Interna de Energia 

Fonte: PDE 2023, EPE 

A participação das fontes renováveis evolue de 42,1% para 42,5% 



Potencial Energético Natural Brasileiro 

• Potencial hidrelétrico de 260 GW, 
sendo, somente, aproveitado 
34%, atualmente.  

• Potencial Eólico  de 143 GW (a 50 
m) e 250 GW (a 100 m)-
Capacidade instalada atual de 
6,56 GW.  

• Estamos inclusos no cinturão 
solar e temos uma das maiores 
reservas de silício do mundo. 

• Somos um dos países com maior 
extensão de terras agricultáveis 
do mundo e também produzimos 
diversos tipos de resíduos com 
potencial energético 



Fonte Eólica 

Fonte: ABEEólica 



Avanços na Tecnologia Eólica 

• Torres cada vez mais altas; 

• Pás cada vez mais longas; 

• Potências por aerogerador cada 
vez mais altas; 

• Aumento do fator de 
capacidade da fonte; 

• Maior fiabilidade da para o 
sistema; 

• Custos cada vez menores; 

• Designs cada vez mais 
arrojados.  

Fonte: International Energy Agency 

Produção recorde de energia 
eólica no mês de maio/15 



Expansão das Usinas de Etanol 

Fonte: PDE 2023, EPE 



Hibridização de Usinas de Geração 

Geração híbrida: 
Fotovoltaica e Éólica 
Complementariaedade 
horária na geração 

Geração híbrida: 
Solar Térmica e Biomassa 
Ciclo de Rankine e Mesma Ilha de Potência 

Geração híbrida: 
UHE e Fotovoltaica 
Aproveitamento da área 
inundada para geração de 
energia 



Roadmap das Fontes Renováveis no Brasil 

Demanda Interna 

Abundância de 
Fontes Energéticas 

Desenvolvimento 
da Indústria 

Inovação e 
Competitividade 

Atendimento a 
Compromissos 
Ambientais 

Integração 
Energética Sul-
americana 

Desenvolvimento Sustentável 



Obrigado! 



fgv.br/energia 


