
 

 

80% da energia mundial será de fontes renováveis, 
aponta estudo 

Segundo dados do relatório Statkraft Baixas Emissões – Cenário 2019, até 2050 
a capacidade global de energia solar aumentará em 30 vezes e o setor de 
Energia se tornará 80% renovável no mesmo período 

Com o objetivo de aprofundar a compreensão das tendências do mercado, 
anualmente a empresa geradora e comercializadora de Energia, Statkraft, desenvolve 
um relatório com o cenário de baixas emissões e análise do desenvolvimento do 
mercado global de Energia.  

Segundo dados do Statkraft Baixas Emissões – Cenário 2019, as fontes renováveis, 
como a energia solar fotovoltaica e a energia eólica, serão significativamente mais 
baratas.  

O custo das tecnologias renováveis cairá acentuadamente nas próximas décadas. Em 
2035, a energia solar se tornará a maior fonte de geração a nível global e cobrirá quase 
40% de toda a eletricidade. A energia eólica, 30%. 

No cenário de baixas emissões, a capacidade global de energia solar aumentará em 30 
vezes até 2050, e o setor de energia se tornará 80% renovável durante o mesmo 
período. O gás natural se tornará a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa. 

Em 2050, as emissões de gases de efeito estufa relacionadas à energia serão cerca de 
44% menores do que as atuais, com emissões a um caminho consistente com a meta 
de 2 graus.  

Até 2050, a eletricidade cobrirá mais de 40% do consumo de energia nos setores de 
construção, indústria e transporte. O relatório prevê que quase todos os novos 
veículos de passagem sejam totalmente elétricos em 2050. 

De acordo com o CEO da Statkraft no Brasil, Fernando De Lapuerta, o relatório reflete 
a importância e a preocupação que a companhia tem com o planeta. 

“O mundo deve reduzir rapidamente as emissões para cumprir as metas climáticas.  O 
relatório nos mostra o caminho a seguir. Invariavelmente as energias renováveis 
continuarão a penetrar no mercado à medida que se tornam mais baratas e serão a 
melhor opção em termos econômicos e, logicamente, ambientais”.  

Relatório na íntegra: https://www.statkraft.com/globalassets/1-statkraft-
public/lavutslipsscenario/low-emissions-scenario-2019.pdf 
 

SOBRE A STATKRAFT  

A Statkraft é uma empresa líder internacionalmente em energia hidrelétrica e a maior 
geradora de energia renovável da Europa. O grupo produz energia hidrelétrica, eólica, 
solar, a gás e fornece aquecimento urbano. A Statkraft é uma empresa global em 
operações no mercado de Energia. Tem 3.600 funcionários em 16 países.   
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No Brasil, o grupo controla 18 ativos de geração de energia eólica e hidrelétrica, com 
cerca de 450 MW de potência instalada. 

A empresa também atua e é um dos principais players no ramo de comercialização de 
fontes diversas de energia. No mundo, essas operações são executadas nos escritórios 
de mais de dez países. São mais de 650 especialistas no setor e mais de 500 000 
contratos por ano. Prioriza as relações de longo prazo com seus clientes, em busca de 
soluções customizadas para as suas necessidades de energia, além de facilitar o 
financiamento de energia renovável e de projetos, inclusive no Brasil. 

www.statkraft.com 

www.statkraft.com.br 

  

ATENDIMENTO À IMPRENSA 

Race Comunicação 

Rodrigo Freitas | Maira Manesco   

Telefones: (11) 2894-5607 | (11) 2548-0720   

E-mail: imprensa.statkraft@agenciarace.com.br  
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