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Aquarela Energética
O petróleo do pré-sal está na moda. Virou um supercombustível que vai 
transformar o Brasil numa Arábia Saudita dos trópicos e garantir saúde, 
paz e prosperidade. O que não se diz é que tirá-lo a 7.000 metros de 
profundidade em pleno alto-mar, além de aumentar os riscos de um 
acidente, consolidará de vez a posição do país entre os três maiores 
emissores atuais de gases que causam o efeito estufa. As cores que pintam 
o Brasil nesse mapa servem de antídoto para essa monocromia do pré-sal.

O tom de azul que representa o potencial de geração dos ventos, as 
variações de laranja que marcam a intensidade do sol e o verde que 
indica a abundância de biomassa contam como o Brasil, que anda tão 
fissurado pelo petróleo, tem tudo para ser o primeiro país do mundo com 
uma matriz energética elétrica baseada em fontes renováveis e limpas, 
garantindo a demanda futura de energia dos brasileiros sem contribuir 
para a crise do clima.

O mapa fotografa em detalhe este potencial nacional de geração renovável 
a partir das energias eólica, biomassa, solar e de marés e ondas. E ele 
mostra coisas surpreendentes. A intensidade da energia solar no Brasil é 
tanta, que uma área de 400 quilômetros quadrados – algo um pouco menor 
do que Curitiba – geraria energia suficiente para suprir nosso atual consumo 

de eletricidade. E quanto à demanda futura, as renováveis também não 
criariam problemas. Juntos, o potencial de geração eólica, de biomassa e 
de marés e ondas são cinco vezes maior do que as nossas necessidades 
atuais e tem totais condições de cobrir as necessidades futuras.

Para o cenário aqui apresentado, levou-se em consideração a atual e a 
futura capacidade de geração de energia elétrica por essas novas matrizes. 
Para a radiação solar, utilizamos sua média anual medida sobre plano 
inclinado, que nos mostra o potencial a ser aproveitado nas placas solares 
fotovoltaicas. Todo o território nacional possui bom potencial de produção 
de energia solar. As áreas com os melhores potenciais, entre 230 e 270 W/m2, 
cobrem aproximadamente metade do país.

O potencial energético da queima da biomassa é de cerca de 13,5 GW. 
Atualmente, este potencial se concentra nos Estados da região Sudeste, 
mas por suas características, se distribui por todo o Brasil e é relevante 
mesmo em pequena escala. Os dados apresentados foram distribuídos 
pelo território brasileiro a partir das informações compiladas pelo Cenbio 
(Centro Nacional de Referência em Biomassa), em nível municipal, para 
o Atlas de Bioenergia do Brasil e abrangem as seguintes fontes: resíduos 
de agricultura, óleo de palma, biogás (produzido de efluentes da criação 

de suínos), metano (proveniente de aterros sanitários e efluentes de 
esgotos), resíduos de cana-de-açúcar e resíduos de silvicultura (plantio 
e manejo de árvores).

Quanto à energia eólica, estima-se que o Brasil poderia produzir até 
143 GW, considerando torres de 50 metros de altura. Hoje, entretanto, 
já são utilizadas torres de 100 metros e, embora não existam números 
oficiais para este modelo, estimativas indicam que o valor ultrapassará os 
300 GW. As regiões mais agraciadas pela força dos ventos se concentram 
no Nordeste e no Sul do país. Estas mesmas regiões oferecem grande 
potencial de geração eólica offshore (no mar): juntas, representam 340 GW 
ainda inexplorados.

A mais incipiente de todas as fontes é a que provém de marés e ondas. 
Mesmo assim,  seu potencial de 114 GW, distribuído em todo o litoral brasi-
leiro, é equivalente a toda a quantidade de energia que o Brasil produz hoje.

Transformar o potencial brasileiro em uma indústria sólida de energias 
renováveis, gerando emprego e renda, é um desafio que depende de 
visão estratégica, políticas públicas e investimentos. Com suas condições 
naturais, o Brasil tem toda a chance de assumir o protagonismo da 
revolução energética mundial.

CRédiTOS:
> Potencial Solar de Plano inclinado - instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (iNPE) e Laboratório de Energia Solar (LABSOLAR - UFSC) - 2007
> Potencial Oceânico - COPPE/UFRJ - 2011
> Potencial eólico offshore - PROVENTOS Eng. Eólica - 2012
> Potencial de Produção de Energia Térmica a partir de Biomassa - Atlas de Bioenergia do Brasil Centro Nacional de Referência em Biomassa (CENBiO-USP) - 2009
> Velocidade dos Ventos - Atlas do Potencial Eólico Brasileiro - CRESESB/ CEPEL - 2001
> Limites Estaduais - instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (iBGE) - 2005 
> Batimetria - ETOPO 1 1 - NOAA Technical Memorandum NESdiS NGdC -2009
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 Limites Estaduais

 Potencial eólico offshore - 100m de altura
 Sul - 210 GW
 Nordeste - 130 GW

 Ventos entre 6,6 e 10,25 m/s
    a 50m de altura

 Potencial de geração de energia 
 térmica a partir de biomassa
        1 a 125 MW

Potencial solar da radiação 
no plano inclinado

 167 - 208 W/m2

 208 - 230 W/m2

 230 - 250 W/m2

 250 - 270 W/m2

Potencial oceânico 
ondas e marés

 8 GW
 14 GW
 27 GW
 30 GW
 35 GW
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Potencial de Energia Eólica 
(em função da velocidade 
do vento em m/s)

2        4        5,5      6,5      7,5       10,25 m/s 125     167    208    250     270 W/m2 1             50          100        125 MW


