
Trocar carvão por
solar reduz CO^
e permite energia
mais barata

Estudo hoje publicado indica, ainda, que
renováveis no sistema elétrico subiriam 27%
ZULAY COSTA

energia A substituição das

centrais a carvão que produ-
zem energia elétrica em Por-

tugal por energia fotovoltai-
ca permitirá aumentar a

contribuição de renováveis
no sistema elétrico de 50%

para 77% e reduzir as emis-
sões de CO2 em 56% .A con-
clusão faz parte de um estu-
do desenvolvido por um
grupo de investigadores da

Universidade de Lisboa (UL)
e do Instituto Dom Luiz e
duas investigadoras na área
da microeconomia do ISCTE
Business School e da Uni-
versidade de Aveiro, que
avalia alternativas renová-
veis às centrais de carvão em
Portugal. Os resultados são

publicados, hoje, na revista
científica "Journal of Clea-
ner Production".

A energia produzida nas
centrais a carvão de Sines e
do Pego representa, atual-
mente, cerca de um quinto
da energia elétrica consumi-
da no país. Para colmatar a

falta que o seu encerramen-
to implicaria, os investigado-

res propõem que se aposte
na energia fotovoltaica (so-

lar). "As centrais a carvão
poderiam ser substituídas

por cerca de BGW de foto-
voltaicas", especifica o estu-
do. Para isso, explica o in-
vestigador Pedro Nunes, da
UL e Instituto Dom Luiz,
"temos de aumentar a nos-
sa capacidade solar fotovol-
taica em cerca de 14 vezes".

Uma das novidades do es-

tudo diz respeito ao armaze-
namento de energia. Pedro
Nunes diz que "a capacidade

de bombagem e o tamanho
das albufeiras que temos pra-
ticamente chega para arma-
zenar a energia solar de que
necessitamos". Outro aspe-
to relevante é o preço, já que,
"a energia solar está agora
mais barata de produzir e o

preço tem vindo a baixar".

Contudo, ressalva Pedro Nu-
nes, é preciso investir no sis-

tema de produção e de distri-

buição, pelo que o efeito na
fatura dos portugueses não
seria imediato.
META DE 60% RENOVÁVEL

A alternativa ao carvão, que
os investigadores conside-
ram ser possível aplicar no

terreno até 2025, não afeta-
ria a importação/exporta-
ção de eletricidade. E apro-
ximaria Portugal das metas
de produção de energia re-
novável e de redução de po-
luentes, a que se compro-
meteu no seio da União Eu-

ropeia. Até ao próximo ano,
o país deveria produzir 60%
de eletricidade por renová-
veis, sendo que atualmente
ronda os 50%. O setor da

energia é responsável por
25% da produção de CO 2 .

Com esta mudança, seria

possível obter uma redução
de 56% de CO 2 libertado na

produção de eletricidade. •
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