
O Clima não pode esperar

Renováveis Já!



Contexto Global





Para permanecermos 
“muito abaixo de 2°C de 
aquecimento global”…



Para permanecermos “muito 
abaixo de 2°C de aquecimento 

global”…



… precisamos deixar 90% 
das reservas fósseis no 

subsolo



Emissões de GEEs no CE



Emissões de energia no CE



Emissões de eletricidade



Emissões de eletricidade



Menos CO2, Menor consumo de água, menores impactos 
ambientais, mais empregos? O caminho é o do sol!
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“O menos poluente”

Gás Petróleo

Carvão



Vamos aos fatos

• Por unidade de energia gerada, a 
queima do CH4 pode produzir até 2 
vezes memos CO2 do que a queima 
de C
•Mas as chamadas “emissões 
fugitivas” anulam boa parte dessa 
vantagem, pois o CH4 é uma 
molécula com PAG 28 vezes maior do 
que o CO2
•Um crescimento na demanda de gás 
natural tem levado a um aumento 
dos problemas na extração
•Boa parte das novas demandas de 
gás natural está sendo atendida 
através da extração via fratura 
hidráulica (“fracking”)





Fraturamento hidráulico 
(fracking)

“O procedimento consiste na 
perfuração de um poço vertical no 
qual, uma vez alcançada a 
profundidade desejada, a broca é 
girada 90° em sentido horizontal e 
continua perfurando uma distância de 
2000 a 3000 metros. A seguir uma 
mistura de água, substâncias 
penetrantes e químicas é injetada no 
terreno sob alta pressão. O objetivo é 
ampliar as fissuras existentes no 
substrato rochoso que encerra 
petróleo e gás natural, normalmente 
menores que 1mm, permitindo sua 
saída para a superfície. Em geral, o 
material injetado é água com areia a 
produtos químicos, que causa o 
fraturamento e a dissolução da rocha.”



Fracki
ng

•Contaminação de lençol freático
•Contaminação de água potável
•Consumo de água
• Pequenos terremotos
•Vazamento de substâncias tóxicas



Termelétricas fósseis

•Emitem CO2
•Consomem água
•Geram pouquíssimos empregos, 
exceto quando de sua construção
•Envolvem diversos riscos e impactos 
ambientais localmente e em toda sua 
cadeia produtiva
•A energia gerada é cara
• Precisam dar lugar a fontes 
renováveis de energia



No Ceará



No Ceará



Sobre o projeto do governo

• Incentiva, para geração de eletricidade, 
o uso de uma fonte de energia que 
precisa ser abandonada (combustíveis 
fósseis)
•Contém inúmeras afirmações falsas, ao 
criar falsas expectativas econômicas e 
minimizar os problemas associados ao 
gás natural 
•Não foi formulado levando em conta 
diversos compromissos, incluindo 
internacionais (Acordo de Paris, INDC 
brasileira, Plano Nacional de Mudanças 
Climáticas)
•Contradiz inteiramente o Plano Estadual 
de Mudanças Climáticas em elaboração 
na câmara técnica do FEMCB, presidido 
pela SEMA
•Compromete o estado do Ceará por 
décadas, com emissões elevadas de 
CO2.
•Não pode ser tratado como “transição 
energética”. Pelo contrário!
•Deixa-nos atrás do resto do mundo nas 
iniciativas tecnológicas, de política 
pública, etc.
•Bloqueia o crescimento de fontes de 
energia cuja emissão de gases de efeito 
estufa é nula, que não utilizam ou 
utilizam pouca água, que apresentam 
menores efeitos ambientais e geram 
igual ou maior quantidade de empregos
•O fim dos subsídios já existentes para 
as fontes fósseis seriam a única 
maneira de colocar as renováveis em 
condições de igualdade
•Se sabemos da necessidade de 
abandonar as fontes fosseis e 
INCENTIVAR as renováveis, é preciso 
criar mecanismos que facilitem o 
estabelecimento destas e levar ao 
fechamento das primeiras
•O interesse particular de um punhado 
de grupos econômicos não pode 
prevalecer sobre o da maioria: EON e 
ENEL apostando em fontes fosseis aqui 
no Ceará vêm com a morte de suas 
fontes sujas nos países de origem



Conclusão

•O Fórum Cearense de Mudanças 
Climáticas deve fazer uma indicação 
contrária a subsídios governamentais 
para geração de eletricidade através 
de fontes fósseis
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