
Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

Cenário Atual e o Futuro 
das Energias Alternativas

Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

Prof. Engo. Willy Ank de Morais
(CREA-SP 5069472788 / CREA-RJ2016103833 / CREA-MG 75993/D)



Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  
Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

SEQUÊNCIA DA SEQUÊNCIA DA SEQUÊNCIA DA SEQUÊNCIA DA 
APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

1. Nosso Cenário Atual
2. Estratégias Energéticas
3. Conclusões

Cenário Atual e o Futuro 
das Energias Alternativas



Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  
Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

Cenário Atual e o Futuro 
das Energias Alternativas

1. 1. 1. 1. NOSSO CENÁRIO ATUALNOSSO CENÁRIO ATUALNOSSO CENÁRIO ATUALNOSSO CENÁRIO ATUAL



Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

1. Nosso Cenário Atual

• O mundo está demandando cada vez mais energia.

https://ourworldindata.org/energy

https://www.ecodebate.com.br/2012/03/12/o-crescimento-da-
demanda-de-energia-no-mundo-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/
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1. Nosso Cenário Atual

• A demanda é da população (qauntidade) e da evolução da sociedade (qualidade):
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1. Nosso Cenário Atual

• A demanda de energia cresce, assim como a pressão para tornar o seu perfil mais ‘limpo’:

Cidade de São Paulo: antes e no ápice da EpidemiaWashington, EUA: antes e no ápice da Epidemia
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1. Nosso Cenário Atual

• A demanda de energia cresce, assim como a pressão para tornar o seu perfil mais ‘limpo’:

Los Angeles (EUA): neste caso não foi a epidemia
(embora tenha ajudado ainda mais)

Década de 1990 Década de 2010
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1. Nosso Cenário Atual

• A demanda de energia cresce, assim como a pressão para tornar o seu perfil mais ‘limpo’:

https://www.e-education.psu.edu/ebf301/node/457

No “Brazil”:

• 30% Biomassa 
• 13% Hidráulica

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/a-crise-
de-combustiveis-e-a-matriz-energetica-brasileira/
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1. Nosso Cenário Atual

• A demanda de energia cresce, assim como a pressão para tornar o seu perfil mais ‘limpo’:

https://ourworldindata.org/energy

Em 2012, o Brasil produziu 121 milhões de 
toneladas equivalente de petróleo (Mtep) de fontes 
renováveis, atrás da 

• China (311 Mtep), da 
• Índia (199 Mtep) e dos 
• Estados Unidos (129 Mtep). ... 

Na produção de biogasolina (etanol), o Brasil se 
manteve na segunda posição em 2012, perdendo 
apenas para os Estados Unidos.

http://www.mme.gov.br/web/guest/todas-as-noticias
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2. Estratégias Energéticas

• Existe uma diferença entre o perfil energético de um país e o seu perfil de geração de energia elétrica:

https://guiadoestudante.abr
il.com.br/blog/atualidades-

vestibular/a-crise-de-
combustiveis-e-a-matriz-

energetica-brasileira/
https://www.monolitonimbus.com.br/me
teorologia-e-o-setor-de-energia/

Caso BRASIL
Perfil energético 

Caso BRASIL
Perfil de geração de 
energia elétrica
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Perfil energético 

Caso BRASIL
Perfil de geração de 
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2. Estratégias Energéticas

• A tendência é focar no rendimento/aproveitamento, revolucionando o perfil de uso e da geração de 
energia:
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2. Estratégias Energéticas

• A tendência é focar no rendimento/aproveitamento, revolucionando o perfil de uso e da geração de 
energia:

ITR
35 países
65 bilhões US$ até 2025
Começou a construção em 2007
Funcionará em 2035
Vai gerar experimentalmente 500 MW

F A T O R  D E  E S C A L A  N A  G E R A Ç Ã O  D A  E N E R G I A
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2. Estratégias Energéticas

• As soluções de curto prazo são a eólica e a solar.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/power-and-
utilities/global-renewable-energy-trends.html

I. ALCANÇANDO O PREÇO E A PARIDADE DE DESEMPENHO ON e OFF GRID

• A velocidade de implantação da energia solar e eólica e suas curvas de 
custo em declínio acentuado surpreenderam até os observadores e 
participantes da indústria mais otimistas. 

• À frente das projeções e apesar de persistentes percepções em contrário, 
a energia eólica e solar se tornaram competitivas com as tecnologias de 
geração convencionais nos principais mercados globais, mesmo sem 
subsídios.
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2. Estratégias Energéticas

• As soluções de curto prazo são a eólica e a solar.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/power-and-
utilities/global-renewable-energy-trends.html

II. INTEGRAÇÃO ECONÔMICA E CONFIÁVEL

• Um dos obstáculos mais citados para a implantação da energia solar e eólica tem 
sido sua intermitência. 

• A situação está se revertendo: eólica e solar podem em breve deixar de aparecer 
como problemas a serem resolvidos, mas sim como soluções para o equilíbrio da 
rede. 

• Na verdade, as energias renováveis não têm sido tão difíceis ou caras de integrar 
como previsto. 

• Além do mais, eles demonstraram uma capacidade de fortalecer a resiliência e 
confiabilidade da rede e fornecer serviços de rede essenciais.
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2. Estratégias Energéticas

• As soluções de curto prazo são a eólica e a solar.

https://www2.deloitte.com/us/en/insight
s/industry/power-and-utilities/global-
renewable-energy-trends.html
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2. Estratégias Energéticas

• As soluções de curto prazo são a eólica e a solar.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/power-and-
utilities/global-renewable-energy-trends.html

III. TECNOLOGIA PARA RENOVÁVEIS AUTOMATIZADOS, INTELIGENTES E 
TRANSFORMADOS

• Novas tecnologias envolvendo automação, inteligência artificial (IA), bem como 
materiais e processos de fabricação avançados, podem acelerar a implantação de 
energias renováveis. 

• As tecnologias vão desde agilizar a produção e operação de energias renováveis 
(automação e manufatura avançada) até otimizar seu uso (IA na previsão do 
tempo), melhorar o mercado de energias renováveis (blockchain) e transformar os 
materiais de painéis solares e turbinas eólicas ( materiais avançados). 

• Essas tecnologias suportam as duas tendências anteriores, ajudando a diminuir 
ainda mais os custos e facilitar a integração.
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2. Estratégias Energéticas

• As soluções de curto prazo são a eólica e a solar.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/power-and-
utilities/global-renewable-energy-trends.html

IV. CIDADES RENOVÁVEIS INTELIGENTES (CRI)

• As CRIs reconhecem que a energia solar e eólica podem impulsionar seus 
objetivos de cidade inteligente. 

• O foco das cidades inteligentes mais avançadas é melhorar a qualidade de vida, a 
competitividade e a sustentabilidade.

• A energia solar e a eólica estão na interseção dessas metas porque contribuem 
para a despoluição, descarbonização e resiliência ao mesmo tempo permitindo 
mobilidade elétrica limpa, capacitação econômica e crescimento de negócios. CRIs
capitalizam nesta confluência. 

• As maiores CRIs estão fazendo isso transformando sua infraestrutura existente, 
enquanto os mais novos a estão construindo do zero.
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"O município cearense de São Gonçalo do Amarante, a 60 
km de Fortaleza, vai ganhar a primeira cidade inteligente 
social do mundo. A primeira parte da Smart City Laguna.

Todo o projeto está sendo desenvolvido por um grupo de 
empresas da Itália.

2. Estratégias Energéticas

• As soluções de curto prazo são a eólica e a solar.

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/urbanismo/brasil-
tera-primeira-cidade-inteligente-do-mundo-com-lotes-a-
precos-populares/
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2. Estratégias Energéticas

• As soluções de curto prazo são a eólica e a solar.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/power-and-
utilities/global-renewable-energy-trends.html

V. COMUNIDADE ENERGÉTICA ON E OFF GRID

• A tendência original de “energia solar comunitária” se expandiu para “energia 
comunitária” com a adição de sistemas de armazenamento e gerenciamento que 
permitem mais flexibilidade. 

• A expansão resultou em novas maneiras de a energia da comunidade servir áreas 
fora e dentro da rede. 
• Em áreas fora da rede, ele agora pode fornecer eletrificação a preço e 

paridade de desempenho com outras opções. 
• Em áreas na rede, sua capacidade de fornecer energia às comunidades 

independentemente da rede atende às metas de resiliência e 
autodeterminação. 

• Em ambas as situações, muitos países adotaram a energia comunitária, pois ela 
democratiza o acesso aos benefícios da implantação de energias renováveis.



Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

2. Estratégias Energéticas

• As soluções de curto prazo são a eólica e a solar.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/power-and-
utilities/global-renewable-energy-trends.html

VI. MERCADOS EMERGENTES COMO MERCADOS LÍDERES

• As indústrias e mercados solares e eólicos começaram e amadureceram nos 
países desenvolvidos.

• Em 2013, os mercados emergentes ultrapassaram o mundo desenvolvido no 
crescimento da energia eólica onshore e, em 2016, no crescimento da energia 
solar fotovoltaica; em 2017, eles responderam por 63% dos novos investimentos 
globais em energia renovável, ampliando a lacuna de investimento com os países 
desenvolvidos para um nível recorde.

• Hoje, sua capacidade cumulativa está prestes a superar a do mundo desenvolvido.
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2. Estratégias Energéticas
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2. Estratégias Energéticas

• As soluções de curto prazo são a eólica e a solar.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/power-and-
utilities/global-renewable-energy-trends.html

VII. O ESCOPO CRESCENTE DO ENVOLVIMENTO CORPORATIVO

• As empresas estão adquirindo energia renovável de novas maneiras, com um 
número crescente de setores da indústria envolvidos. 

• Os contratos de compra de energia (PPAs) estão se tornando a ferramenta 
preferida à medida que as empresas se preocupam cada vez mais com a 
qualidade de suas aquisições. 

• Os PPAs fornecem a maior adicionalidade, mas são acessíveis principalmente para 
grandes corporações. 

• A agregação está começando a expandir o acesso a jogadores menores. 

• As maiores corporações também estão exigindo e ajudando as empresas menores 
a adquirir energias renováveis, uma vez que abrangeram as cadeias de 
abastecimento em seus objetivos renováveis.
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2. Estratégias Energéticas

• As soluções de curto prazo são a eólica e a solar.

• EAC - energy attribute certificate

(certificado de atributo de energia)

• UGP - utility green procurement programs

(programas de aquisição de serviços 
públicos verdes)

• PPA - Power purchase agreements

(Contratos de compra de energia)
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Conclusões :

• Há uma grande tendência mundial no crescimento da geração de energias renováveis. 

• A energia solar, nas suas mais diversas formas é a principal forma de energia renovável 
disponível.

• A demanda e as necessidades deverão impulsionar o mercado e a tecnologia destes materiais.

• O Brasil está bem posicionado pela conciliação de oportunidades e demandas neste novo 
mercado.
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