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21 anos, 120 funcionários
e 67 projetos em andamento

Parcerias com sociedade civil, 
academia, empresas e governos

O WWF-Brasil é uma organização não-governamental brasileira e sem fins 
lucrativos que trabalha para mudar a atual trajetória de degradação ambiental 
e promover um futuro onde sociedade e natureza vivam em harmonia.

Criada em 1996, atua em todo Brasil e integra a Rede WWF (Fundo Mundial 
para a Natureza), presente em mais de 100 países. 



▪ Nas próximas décadas o crescimento da população e dos 

padrões de consumo tende a dobrar a demanda mundial por 

alimentos e recursos naturais.

▪ Se não reduzirmos as emissões globais de gases de efeito 

estufa e a perda de espécies e ecossistemas naturais, as 

condições de vida no planeta serão seriamente 

comprometidas até o final do século.

POR QUE ESTAMOS AQUI



O TEMPO ESTÁ SE 
ESGOTANDO:

4Fonte: CarbonBrief, 2018. Adaptado por WWF



POR QUE USAR GDFV EM 
SISTEMAS ISOLADOS?
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Ela não depende do abastecimento de 

combustíveis, frequentemente caros e de 

difícil acesso, muitas vezes usados para 

criar dependência.

Os sistemas são altamente escalonáveis, 

existindo kits com equipamentos CC, 

simplificando o sistema e facilitando sua 

manutenção.

A queda de custos e os benefícios 

diretos e indiretos tornaram a GDFV muito 

competitiva, mesmo quando comparada 

com geradores a gasolina ou diesel de 

prateleira.



SISTEMAS ISOLADOS -
BENEFÍCIOS AMBIENTAIS
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A redução de emissões é ainda maior que 

no sistema interligado, pois substitui-se 

integralmente diesel ou gasolina.

Ex: bombeamento água – comunidade 

500 pessoas

Custo evitado: R$ 600/mês – 90 litros de 

gasolina

Emissões evitadas: 2,4 toneladas 

CO2/ano, o que equivale a:

- 1 carro emitindo CO2 por 24 mil km

- 340 árvores absorvendo  CO2

Redução de poluição local (aérea e 

sonora)



SISTEMAS ISOLADOS -
BENEFÍCIOS SOCIAIS
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Uso básico: comunicação, ensino

Uso produtivo: pesca, extrativismo, 

agricultura – beneficiamento e 

armazenamento.

Soluções adequadas permitem 

valorizar as atividades econômicas 

tradicionais e a cultura local.

Aumento de renda e qualidade de vida, 

sem aumentar o impacto ambiental: 

maior valor agregado.



SISTEMAS ISOLADOS - USOS 
POSSÍVEIS
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• Abastecimento de água e irrigação

• Iluminação

• Tritura, moagem, descasque

• Secagem, defumação (preservar com 

calor de processo)

• Prensa

• Transporte

• Comunicação

• Refrigeração



SISTEMAS ISOLADOS -
POTENCIAL
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Cerca de 2 milhões de brasileiros não 

possuem acesso a eletricidade, sendo 

parte deles presente em regiões de difícil 

acesso.

Sistemas isolados não são 

heterogêneos. Há desde pequenas 

comunidades até cidades inteiras que 

poderiam ser abastecidas parcial ou 

integralmente com GDFV, cada qual com 

seu perfil de demanda.

Apenas em áreas protegidas, há 90 

reservas extrativistas – Resex e 36 

reservas de desenvolvimento sustentável 



SISTEMAS ISOLADOS -
DESAFIOS
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Custo e financiamento: boa parte da 

população possui baixa renda per capita. 

Financiamento público é uma alternativa 

(PRONAF), mas não atende toda a 

demanda, mesmo quando os usuários 

são credenciados.

Capacitação para gestão e 

manutenção: engajamento e capacitação 

de pessoas envolvidas na utilização do 

sistema é fundamental.

Desconhecimento das soluções e sua 

viabilidade: embora soluções 

customizadas possam ser adquiridas 



USO PRODUTIVO DA ENERGIA 
EM RESEX - AMAZÔNIA
Projeto do WWF-Brasil apoiado pelo

ICMBio e C.S. Mott Foundation iniciado

em 2016.

Objetivos

Desenvolver uma alternativa de 

desenvolvimento regional usando

reservas extrativistas como piloto para a 

região, visando o acesso à energia como

suporte para as cadeias produtivas da 

biodiversidade.

Estruturar um programa nacional para 

produção de energia limpa em reservas



USO PRODUTIVO DA ENERGIA 
EM RESEX - AMAZÔNIA
Treinamento de 23 residentes, 

funcionários da prefeitura e estudantes da 

Universidade Estadual do Amazonas.

Definido em conjunto com as 

comunidades (6 mil moradores) a 

instalação de:

Resex Ituxi: instalação de freezer solar, 

bombeamento de água do poço e 

descascadora.

Resex Médio Purus: iluminação para 

duas escolas para permitir cursos

técnicos via satélite e bombeamento de 

água do rio.
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Obrigado!
Ricardo J. Fujii – Programa 

de Clima e Energia

ricardofujii@wwf.org.br


