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Graças à redução no uso de combustíveis fósseis e nuclear, a economia média anual do 
cenário de [r]evolução energética é dez vezes maior do que investimento inicial nas tecnologias  
renováveis. 
 
Ameaças climáticas e soluções  
 
Mudanças climáticas globais, causadas pelo implacável aumento dos gases de efeito estufa na 
atmosfera da Terra, já prejudicam ecossistemas e provocam cerca de 150 mil mortes por ano. Um 
aquecimento global médio de apenas 2°C ameaça milhões de pessoas com aumento da fome, de 
doenças como a malária, enchentes mais freqüentes e redução da oferta de água. 
 
Para que a elevação da temperatura seja mantida dentro de limites aceitáveis, é necessário reduzir 
significativamente as emissões de gases de efeito estufa – o que faz sentido tanto do ponto de 
vista ambiental quanto econômico. O principal gás de efeito estufa é o dióxido de carbono (CO2), 
produzido pela utilização de combustíveis fósseis em energia e transporte. 
 
O aumento crescente dos preços do petróleo e gás, a “militarização” da oferta de energia por 
razões políticas (Rússia/Ucrânia, Rússia/União Européia, Venezuela/Estados Unidos, 
Argentina/Chile, etc) e a dependência por matérias-primas concentradas em algumas das regiões 
mais instáveis do mundo, colocaram a segurança do suprimento energético como questão 
prioritária na agenda política internacional. 
 
Um motivo para o aumento dos preços dos combustíveis fósseis – especialmente do petróleo e 
gás natural – é a redução das reservas e o aumento dos custos de produção. Os dias de “fartura de 
petróleo e gás” estão chegando ao fim, abrindo precedentes para a utilização de fontes não 
convencionais como o xisto betuminoso ou o arenito betuminoso, com grandes impactos 
ambientais.  
 
O carvão também enfrenta o aumento de preços. A China, tradicional exportador de carvão, 
passará a importar o combustível em breve para saciar seu boom econômico. Ao mesmo tempo, a 
perspectiva para captação e armazenamento do CO2 depois de 2020 (seja ela real ou apenas um 
desejo) está encorajando os países industrializados a construir novas usinas a carvão nos 
próximos anos. 
 
Vale lembrar também que o urânio, combustível da energia nuclear, é uma fonte finita na 
natureza. 
 
Em contrapartida, as reservas de energias renováveis - tecnicamente acessíveis globalmente - são 
suficientes para oferecer cerca de seis vezes mais energia do que o mundo consome atualmente, 
para sempre. 
 
Tecnologias renováveis variam consideravelmente em termos de desenvolvimento técnico e 
econômico, mas há fontes que oferecem opções cada vez mais atraentes.  Dentre as opções já 
consolidadas encontram-se a eólica, biomassa, fotovoltaica, térmica solar, geotérmica, oceânica e 
hidrelétrica. A característica comum entre estas fontes é que todas produzem pouco ou nenhum 



gás de efeito estufa e são recursos abundantes. Várias destas tecnologias já encaram o mercado de 
forma  competitiva. Os custos das renováveis tendem a diminuir na medida do desenvolvimento 
tecnológico, aumento dos preços dos combustíveis fósseis e a monetarização global da redução de 
emissões de dióxido de carbono. 
 
Há ainda que se considerar o enorme potencial para a redução do consumo de energia, 
promovendo o mesmo nível de 'serviços' energéticos. 
 
Apesar das usinas nucleares emitirem pouco dióxido de carbono, trazem múltiplas ameaças para a 
população e para o meio ambiente, incluindo, por exemplo, riscos e danos ambientais da 
mineração de urânio, processamento e transporte; a questão da proliferação de armas nucleares; o 
insolúvel problema do lixo nuclear e o potencial dano de sérios acidentes. Por todos estes 
motivos, a opção nuclear é desconsiderada na análise de Revolução Energética. A solução para as 
necessidades energéticas futuras está no uso de fontes renováveis para a produção de calor e 
energia e na economia de energia. 
 
A captura e a armazenagem de dióxido de carbono (CCS) é uma tecnologia ainda em 
desenvolvimento. Apesar do crescente número de projetos pilotos, nenhum projeto de usina a 
carvão com armazenamento de CO2 foi realizado. Os projetos de CCS não se iniciarão antes de 
2020 e provavelmente, esta não será uma opção viável de mitigação até 2030. A CCS é uma 
tecnologia cara que deverá aumentar os custos das usinas fósseis de 40% a 80% se comparados a 
plantas convencionais. O custo do CCS depende da localização da planta, do local de 
armazenamento e da tecnologia de transporte e captura. 
 
A CCS também pode reduzir a eficiência das usinas e implicar mais recursos. Além disso, todas 
as tecnologias de CCS requerem que entre 11% e 40% a mais de combustíveis fósseis sejam 
empregados para gerar o mesmo total de eletricidade, considerando os danos ambientais como 
poluição do ar e das águas associados com a extração de combustível extra. A CCS produz custos 
de longo prazo, já que deve ser executados o monitoramento e verificação para garantir a retenção 
do carbono armazenado. Mesmo assim, oportunidades de intervenção para o controle ou a 
prevenção de vazamentos são limitadas. A opção CCS também é desconsiderada dessa análise. 
 
A [r]evolução energética do setor elétrico  
 
Dois cenários para o ano de 2050 são elaborados neste relatório. O Cenário de Referência é 
baseado no Cenário de Referência publicado pela Agência Internacional de Energia no Word 
Energy Outloook 2004 (WEO 2004), extrapolado para o ano de 2030. Comparado com as 
projeções do IEA, o novo World Energy Outlook 2006 (WEO 2006) assume uma taxa média de 
de crescimento do PIB mundial de 3,4% ao invés de 3,2%, no horizonte entre 2004 a 2030. Ao 
mesmo tempo, o WEO 2006 prevê um consumo final de energia 4% maior no ano de 2030 do que 
o previsto no WEO 2004.  
 
Uma análise sensível dos impactos do crescimento econômico sobre a demanda de energia no 
cenário de [r]evolução energética demonstra que um aumento médio do PIB mundial em 0,1% 
(no período 2003 – 2050) leva a um aumento na demanda final de energia em torno de 0,2%. O 
cenário de [r]evolução energética fixa uma meta de redução de emissões globais do setor elétrico 
de 60% abaixo dos níveis presentes em 2050, e, como um segundo objetivo, a eliminação global 
da energia nuclear.  
 
Para alcançar essas metas, o cenário caracteriza-se pela soma de todo o potencial de eficiência 
energética. Ao mesmo tempo, todo o custo-efetivo das fontes renováveis é admitido como 



geração de eletricidade, e a cogeração decorrente de combustíveis fósseis e fontes renováveis 
(como a geotérmica e a bioenergia) serão expandidas. 
 
Atualmente, fontes renováveis representam 18% da demanda mundial por eletricidade. A 
hidroeletricidade é considerada a maior fonte renovável, mas a energia eólica está crescendo 
rapidamente. A porção dessas novas fontes renováveis (solar, biomassa e geotérmica) com 
relação à geração de eletricidade tem sido abaixo de 1%, porém com o dobro de participação com 
relação à década passada.  
 
O cenário de [r]evolução energética descreve uma trajetória de transição para transformar a 
situação atual em uma oferta efetiva de energia sustentável: 
 

• A utilização, em larga escala, do potencial de eficiência energética minimizará o rápido 
crescimento da demanda de eletricidade dos atuais 13.675 TWh/a (bilhões de kWh por 
ano) para 26.000 TWh/a até 2050. No Cenário de Referência, o aumento projetado é de 
39.000 TWh/a. O comprometimento e o sucesso das estratégias de eficiência energética 
do setor elétrico é um pré-requisito indispensável para alcançar uma fatia significativa de 
fontes renováveis, compensando a eliminação da energia nuclear bem como a redução do 
consumo de combustíveis fósseis; 

• O aumento da utilização da cogeração também aumenta a eficiência de conversão 
energética do sistema de suprimento, aumentando, por sua vez, a utilização de gás e 
biomassa. No longo prazo, haveria o decréscimo da demanda por calor e o aumento 
potencial da produção de calor diretamente pelas fontes renováveis, o que limitaria a 
expansão da cogeração; 

• O setor elétrico será o pioneiro na utilização das energias renováveis. Até 2050, em torno 
de 70% da eletricidade será produzida de fontes renováveis, incluindo a hidroeletricidade. 
Uma capacidade instalada de 7.100 GW produzirá 21.400 Terawatts/horas por ano de 
eletricidade em 2050. 

• Em 2050, 16% da geração de eletricidade será proveniente de usinas a cogeração - 
aproximadamente metade dessas plantas funcionarão com biomassa e mais de 40% 
usarão gás como combustível. Para que se atinja um crescimento econômico atrativo 
através de fontes renováveis, é de extrema importância que haja uma ampla mobilização 
pelas tecnologias renováveis. Isso depende de potenciais técnicos, custos atuais, do 
potencial de redução de custos e desenvolvimento tecnológico. 

 
Evolução de emissões de CO2 no setor elétrico  
 
As emissões globais de CO2 decorrentes do setor elétrico quase dobram no Cenário de Referência 
até 2050 – ou seja, o cenário passa bem longe da trajetória de desenvolvimento sustentável. 
Porém, no cenário de [r]evolução energética, as emissões do setor elétrico passarão de 10.200 
milhões de toneladas em 2003 para 4.200 m/t em 2050. Com relação à eliminação da energia 
nuclear e o aumento da demanda de eletricidade, as emissões de CO2 decorrentes do setor 
elétrico serão consideravelmente reduzidas através do uso de fontes renováveis e da eficiência 
energética. Com uma participação de 36% do total de emissões em 2050, o setor elétrico poluirá 
menos do que o setor de transportes.  
 
Custos de geração 
 
Em função do crescimento da demanda por eletricidade, a sociedade enfrentará significativos 
gastos com a oferta de energia. No Cenário de Referência, em função de um aumento exponencial 



na demanda, os preços dos combustíveis fósseis vão subir e os custos de emissão de CO2 
resultantes dessa matriz fóssil crescerão dos atuais US$ 1.130 bilhões por ano para mais de US$ 
4.300 bilhões por ano em 2050. 
 
O cenário de [r]evolução energética não apenas considera metas globais de redução de CO2, mas 
também proporciona a estabilização dos custos de energia, aliviando pressões econômicas na 
sociedade. Ao aumentar a eficiência energética e redirecionar a oferta de energia para fontes 
renováveis, obtém-se a redução em um terço nos custos em relação ao Cenário de Referência. 
Dessa forma, metas ambientais serão compensadas em termos econômicos. 
 
Investimentos em usinas  
 
Após anos de estagnação, o mercado global de equipamentos para novas usinas de geração de 
energia atravessa momento de franca expansão. A maior parte das usinas em operação está 
alcançando o fim de sua vida útil e deverão ser substituídas, ou  "repotenciadas". , países em 
desenvolvimento como China e Índia estão construindo novas infra-estruturas em função do 
rápido crescimento da demanda por eletricidade. 
 
Os próximos 5 a 15 anos são a grande janela de oportunidade para se investir em novas formas de 
geração de energia sustentáveis e amigáveis com o clima. Todas as decisões  sobre novas usinas 
que estão sendo tomadas nos dias de hoje participarão do mix de energia nos próximos 30, 40 
anos. 
 
Fontes renováveis de energia – com exceção de usinas de bioenergia – não necessitam de 
qualquer combustível, e não estão sujeitas às forças de mercado dos preços dos combustíveis 
fósseis, operando com custos independentes e previsíveis em um período de pelo menos 20 anos. 
 
No Cenário de Referência, a previsão é de 10.000 novas usinas movidas a combustíveis fósseis 
em 2030. Aproximadamente metade dessas plantas será gerada a gás, e a outra metade a carvão. 
Térmicas a linhita permanecem um nicho de mercado. A capacidade de novas energias 
renováveis deve alcançar a mesma proporção de novas usinas a carvão. No Cenário de 
Referência, 70% das novas plantas instaladas serão baseadas em combustíveis fósseis, 25% 
renováveis e 5% nuclear. Como a capacidade de implantação de novas usinas nucleares deve, no 
máximo, repor usinas já existentes, nuclear ocupará um papel marginal em escala global. 
 
No cenário de [r]evolução energética, por outro lado, haverá apenas 4 mil novas usinas térmicas 
em 2030. Grande porcentagem dessas usinas está em construção ou entraram em funcionamento 
entre 2004 e janeiro de 2007. Termelétricas movidas a gás natural tem uma participação 
importante. Mais de 50% das novas usinas são a gás, as demais são a carvão. Não serão 
construídas térmicas a linhita no cenário de [r]evolução energética. Por outro lado, dois terços da 
nova capacidade instalada no cenário de [r]evolução energética seria baseada em fontes 
renováveis, deixando um terço para combustíveis fósseis – das quais metade seria usinas de 
cogeração. Não haveria mais capacidade nuclear em 2030, quando as usinas serão substituídas 
por fontes renováveis. 
 
Preços energéticos futuros e custos de investimento de usinas  
 
O drástico aumento dos preços mundiais de petróleo e gás resultou em projeções de preço mais 
altas ainda. No cenário da Comissão Européia de 2004, de ‘preços altos de petróleo e gás natural’, 
por exemplo, o preço do barril de petróleo foi estimado em apenas US$ 34 e no cenário de preços 
crescentes de petróleo e gás o preço do barril alcançou US$50 em 2030.  



 
Apenas dois anos mais tarde, o IEA-WEO projetou que o preço do barril de petróleo estaria nos 
US$52 em 2030 (IEA 2006a) e nas projeções elevadas do Panorama Energético Anual do 
Departamento de Energia do EUA (US Department of Energy’s Annual Energy Outlook) o preço 
de óleo alcança US$90/barril em 2030 ($54 no caso de referência) (DOE – EUA, 2006). O 
desenvolvimento do preço de petróleo deste relatório considerou a contínua baixa estimativa do 
preço do petróleo pelo IEA no passado e a crescente demanda mundial por petróleo e gás, seguida 
pela ultrapassagem do ponto de depleção média dos estoques conhecidos. A trajetória de 
desenvolvimento do preço do petróleo coloca o preço do barril a US$85 em 2030 e a US$100 em 
2050 (Tabela 1). Os preços do gás natural são estimados entre US$9 e 10/GJ em 2050.   
 
Os preços de biomassa variam consideravelmente em comparação aos preços de combustíveis 
fósseis, indo desde custos baixos ou nulos para resíduos ou biomassa tradicional na África ou na 
Ásia, até custos comparativamente altos para safras de biocombustíveis.  
 
Apesar desta variação, este relatório supõe um preço agregado para a biomassa na Europa. Os 
preços crescentes de biomassa refletem a conexão entre preços de biocombustíveis e 
combustíveis fósseis e uma participação crescente de safras de biocombustíveis. Em outras 
regiões, os preços são considerados mais baixos por conta do uso de grandes quantidades de 
biomassa tradicional em países em desenvolvimento e o alto potencial de resíduos ainda não 
utilizados na América do Norte e em economias em transição.  
 
As projeções de custos de emissão do CO2 são ainda mais variadas e imprecisas do que os preços 
de energia. O IEA (2006b) supõe uma sobretaxa na emissão de CO2 de US$ 25/tCO2 em 2050. 
Um estudo conduzido pelo Assembléia Consultiva Alemã de Mudanças Globais (German 
Advisory Council on Global Change -WBGU 2003) sugere que, em um cenário da estabilização 
de emissões de CO2 em 450 ppm, o preço de créditos de carbono subirá para  US$50/tCO2 em 
2030 e, dependendo das condições, poderá bater os US$100/tCO2 em 2050. 
 
Foi assumido o crescimento linear dos custos do CO2 de US$10/tCO2 em 2010 para 
US$50/tCO2 em 2050, uma estimativa que dobra a projeção do IEA, mas ainda é conservadora se 
comparada a outros estudos. Foi considerado que custos de emissão de CO2 serão contabilizados 
para países que não constam do anexo B somente após 2020. Além da tecnologia fóssil, que ainda 
mostra um potencial significativo de redução de custos e aumento de eficiência, há uma vasta 
gama de tecnologias de energias renováveis atualmente disponíveis, que se encontram em 
diferentes estágios de maturidade técnica, econômica e de potencial de desenvolvimento.  
 
O mercado para boa parte das tecnologias renováveis empregadas hoje está em estágio inicial de 
desenvolvimento.  Assim, seus custos acabam sendo, geralmente, maiores do que os sistemas 
convencionais. Isto deve-se, também ao fato de que os sistemas convencionais continuam livres 
para poluir o ambiente com a emissão de gases de efeito estufa (GHG). Caso o princípio do 
poluidor pagador já estivesse em operação e o CO2 representasse um ônus compatível com os 
danos que acarreta, as condições de mercado para as renováveis melhorariam consideravelmente.  
 
Ao estimular a entrada de renováveis no mercado, aumenta-se a curva de aprendizado destas 
tecnologias e explora-se o enorme potencial de redução de custos. A tabela 2 mostra o 
desenvolvimento econômico previsto em investimentos específicos para tecnologias chaves de 
geração de eletricidade. O pré-requisito para este desenvolvimento de custo é a dinâmica de 
absorção de tecnologias de energias renováveis pelo mercado para favorecer o aprendizado 
técnico. 
 



 
Custos de combustíveis versus custos de investimento 
 
Os custos totais de combustíveis fósseis no Cenário de Referência entre 2004 e 2030 chegam a 
um total de US$18,6 trilhões - comparados aos US$13,1 trilhões no cenário de [r]evolução 
energética. Isto significa que os custos de combustíveis no cenário de [r]evolução energética já 
são 30% mais baixos no ano de 2030. Em 2050, a projeção indica uma redução de 70% . A “conta 
do gás” continua no mesmo patamar - no cenário de [r]evolução energética, é 10% menor que no 
cenário de referência. Igualmente importante, o dinheiro investido no cenário alternativo para a 
geração de eletricidade a partir de óleo e carvão também é 50% menor que no cenário de 
referência. A economia total de custos de combustível no cenário de [r]evolução energética chega 
a US$5.4 trilhões ou US$ 202 bilhões por ano. 
 
tabela 1: economia mundial total de custos de combustíveis fósseis 
[r]evolução energética x cenário de referência 
 
  Custo 

Cumulativo 
em Bilhões 
(US$) 

Média Anual 
de Economia 

de 
Combustíveis 

Bilhões 
(US$- ano 

2000) 
 
 

2003 -2010 2011 -2020 2021-2030 2004-2030 2004-2030 

Carvão 
Betuminoso 
(milhões t) 

134 780 1,753 2,667 99 

Gás Natural  
(bilhões m3) 

19 148 663 831 31 

Óleo cru 
(milhões de 

barris) 

127 700 1,135 1,962 73 

Total 281 1.628 3,551 5,459 202 
 
tabela 2: custo (extra) de investimento adicional  
[r]evolução energética x cenário de referência 
 
[r]evolução 
energética x 
cenário de 
referência 

 Bilhões 
(US$) 

Média Anual 
Bilhões 
(US$) 

Investimento 2003 -2010 2011 -2020 2021-2030 2004-2030 2004-2030 
Nuclear -222 -190 -168 -581 -22 
Fósseis -325 -628 -762 -1,714 -63 

Renováveis 113 1,105 1,672 2,890 107 
Total -434 287 742 595 22 

 
 



A comparação entre os custos extras com combustível no cenário de referência e os custos extras 
de investimentos do cenário de [r]evolução energética mostra que a média anual de custos do 
cenário de referência é 10 vezes mais alta do que as necessidades de investimentos adicionais do 
cenário de [r]evolução energética. 
 
De fato, os custos adicionais de carvão de hoje até 2030 chegam a US$100 bilhões. Este montante 
é suficiente para cobrir 92.5% dos investimentos anuais totais em geração renovável para 
implementar o cenário de [r]evolução energética. O ganho vem quando, a partir de 2030, a fontes 
renováveis passam a produzir energia sem custos de combustível, enquanto nesta data os custos 
do carvão e do gás continuarão a pesar nas economias nacionais. 
 
Reforma de instituições financeiras mundiais 
  
A demanda por energia, especialmente eletricidade, está aumentando mundialmente. Isto ocorre 
especialmente em países em desenvolvimento, que dependem de agências de exportação de 
crédito (ECAs) e bancos de desenvolvimento multi -laterais para o financiamento de 
empreendimentos industriais e energéticos.  
 
No intuito de serem consistentes com o regime internacional de limitação de emissões de gases de 
efeito estufa, as ECAs e outras instituições financeiras internacionais que apóiam ou financiam 
projetos devem adotar políticas que ajudem a limitar as emissões de gases de efeito estufa e 
favoreçam a proteção do clima. Ao mesmo tempo, é necessário um plano de transição e prazos 
flexíveis para evitar a imposição de obstáculos a economias em desenvolvimento, excessivamente 
dependentes de fontes energéticas convencionais e exportações. Também deve ser reconhecido 
que o alcance das metas de desenvolvimento destes países mais pobres demandará um apoio 
significativo no futuro próximo.  
 
Políticas relacionadas a este tipo de investimentos devem contemplar: 
 
• Uma porcentagem definida e crescente de empréstimos do setor energético direcionada a 
energias renováveis e projetos de eficiência energética. 
 
• A rápida eliminação de subsídios explícitos e implícitos a empreendimentos de energia 
convencional e poluente.  
 
Para implementar a [r]evolução energética no setor energético e evitar mudanças climáticas 
perigosas, o Greenpeace e o EREC (Conselho Europeu de Energias Renováveis) exigem que 
o setor energético:  
 
• Elimine todos os subsídios a combustíveis fósseis e energia nuclear e internalize custos 
externos; 
• Estabeleça metas com vínculo legal para a adoção de energias renováveis;  
• Ofereça retorno estável e definido para investidores; 
• Garanta acesso prioritário à rede elétrica para geradores de energias renováveis, além de e 
procedimentos administrativos claros e simples;  
• Estabeleça padrões rigorosos de eficiência para todos os equipamentos que consomem 
eletricidade.  
 


