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Instituições Parceiras

• Programa de Planejamento Energético - COPPE/UFRJ, UFF 
(Administração), FURNAS, CEPEL, CENPES

• INPE
• IEE/USP, UNICAMP
• UNIFEI
• UNB
• IFRN, FINEP
• CGEE
• INPH
• MME
• Eletrobras
• Petrobras
• CAPES, CNPq, FAPERJ
• Rede de Portos e Sustentabilidade (16 insituições)



Global total primary energy supply (2008) 



IPCC – SREEN 2011
(Special Report on Renewable Energy)

• Nos 164 cenários revisados pelo IPCC, mais da 
metade considera possível elevar a participação 
das ER na oferta global de energia primária de 
cerca de 12,9% em 2008 para algo em torno de 
17% em 2030 e 27% em 2050. 

• De acordo com os cenários analisados pelo IPCC, 
as fontes renováveis poderão reduzir em cerca de 
220 Gt e 560 Gt (gigatoneladas) a emissão de 
CO2 na atmosfera entre 2010 e 2050. 



• As energias renováveis poderão colaborar com 1/3 da 
redução das emissões de GEE entre 2010 e 2050

• No cenário mais otimista pode-se esperar uma 
participação das renováveis de 77% da demanda 
energética mundial em 2050

• Os países em desenvolvimento possuem mais da metade 
da atual capacidade de geração de energia renovável

IPCC – SREEN 2011



 Estimated total capacity potential of 3,838 GW; 
five times the current installed capacity

Mundo – Hidroeletricidade – Potencial  e Capacidade 
Instalada.(2005). 



Ações previstas no 
Plano Nacional de Mudança Climática (FBMC)

• Expansão da oferta hidroelétrica, da oferta de fontes 
alternativas renováveis, notadamente centrais eólicas, 
pequenas centrais hidroelétricas e bioeletricidade, da 
oferta de biocombustíveis, e incremento da eficiência 
energética.



Ações previstas no 
Plano Nacional de Mudança Climática 

(FBMC & Rede Clima)

• Estimulo a expansão dos biocombustíveis nas regiões sul, 
sudeste e centro-oeste;

• Hidroeletricidade nas bacias hidrográficas do Amazonas e 
Prata; 

• Maior entrada na matriz energética da energia eólica no 
litoral brasileiro

• Solar nas áreas urbanas (aquecimento de água) e áreas 
isoladas (energia elétrica fotovoltaica).



• Biodiesel de Esgoto – IVIG/COPPE/UFRJ 
• Biodiesel da Borra de Materiais Graxos – IVIG & 

Universidade de  Tyhua (China)

Hidrolise de Biomassa (Laboratório
Bioetanol da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ)

• Energia de Resíduos (urbanos, industriais)

• Estudos de Vulnerabilidade Climática do Setor 
Energético – Petróleo e Energia Hidrelétrica e 
transmissão e distribuição de energia elétrica

Destaques científicos



No Ambito da COPPE/ UFRJ, identificou-se que 8 programas, além do IVIG apresentam linhas de

pesquisa em andamento que contribuem para o potencial de redução das emissões de GEE e

tecnologias limpas

Engenharia Oceânica: Energia das Mares; Energia das Correntes, Energia das ondas

IVIG: Projeto Usina Verde,  Projeto de aproveitamento energético de resíduos de portos maritimos

brasileiros , biocombustíveis, aproveitamento do lixo urbano  e tratamento de esgoto da alegria

Engenharia Civil: Seqüestro de carbono e redução do clínquer no cimento

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Planejamento Energético:

Energias renováveis e Micro redes

Engenharia Metalúrgica e de Materiais: Ônibus hibrido

Rede Clima - Pesquisas em andamento



Foram retratadas nesta apresentação algumas das pesquisas que estão sendo realizadas na Rede Clima

relacionadas à mitigação das emissões de Gases de Efeito Estufa/ Tecnologia Limpa:

1 – Biogás de resíduos sólidos para geração elétrica 

2 –Biodiesel de óleo de fritura

3 – Geração termoelétrica pela incineração de lixo urbano - Usina Verde

4 – Energia do mar

5 – Substituição do clínquer para produção de cimento

6 – Câmara de seqüestro de CO2 na produção de cimento

7 – Ônibus elétrico híbrido a álcool 

8 – Redução de emissão e geração de energia no tratamento de esgoto 

9 – Redes elétricas inteligentes para geração distribuída com fontes alternativas

Pesquisas em andamento



• A Rede Clima  participou dos estudos e da discussão 
internacional sobre responsabilidade histórica, 
formulando um modelo analítico incorporado pelo 
Modelling and Assessment of Contributions to
Climate Change criado pela Convenção do Clima  

• Rede Clima - estudo de emissões de hidrelétricas 
em nível mundial (COPPE & U. Federal de São 
Carlos)

• Entidades da Rede Clima contribuiram com estudos 
que conduziram ao Programa Nacional do Biodiesel 
(IVIG + INTI + ANP + CENPES + Vale)



Global Temperature Increasing

Modelling and assessment of contributions to climate change

temperature increase
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FBMC Rede Clima

• Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm);

• Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento e das Queimadas no Cerrado 
(PPCerrado); 

• Plano Setorial de Energia; 

• Plano para a Consolidação de uma Economia 
de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura; 

• Plano de Redução de Emissões da Siderurgia.



Secretaria 
de Portos 

Rede de 
Competências

Pesquisas em andamento – Portos e Sustentabilidade 

(Energia e Reciclagem, Vulnerabilidade)



Secretaria 
de Portos 

Rede de Competências

Professores 
Doutores
22% (53)

Doutores 
4% (10)

Mestres/
Doutorandos

5% (12)

Mestres
4% (9)

Graduados/
Mestrandos 

13% (32)

Graduados
10% (26)

Graduandos
103 (42%)

Total: 245



• Qual o futuro papel das energias renováveis na 
Matriz Energética Mundial e Nacional?

• Qual o futuro papel das energias renováveis na 
Mitigação das Mudanças Climaticas Globais?

• Qual o futuro papel das energias renováveis na 
Adaptação das Mudanças Climaticas Globais?

Perguntas em Energia e Clima



Obrigado

Marcos A. V. Freitas

mfreitas@ivig.coppe.ufrj.br
mfreitas@ppe.ufrj.br


