
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

Ο Ενεργειακός Χάρτης της Βραζιλίας 

Το ενεργειακό δυναμικό της Βραζιλίας είναι ιδιαίτερα υψηλό, λόγω των μεγάλων  της 

αποθεμάτων,  κυρίως σε Πετρελαιο,  Φυσικό Αέριο, και ΑΠΕ. Λόγω των σημαντικών κοιτασμάτων 

πετρελαίου στα υπεράκτια ύδατα της χώρας, σε μεγάλο υποθαλάσσιο βάθος, τα τελευταία 25 χρόνια, η 

Βραζιλία, συμπεριλαμβάνεται στους 10 μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου και παραγώγων του 

στον κόσμο. Επίσης, σημαντική είναι και η εξόρυξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε υπεράκτιες 

περιοχές των Πολιτειών του Rio de Janeiro, του Espiritio Santos, του Sao Paulo και Bahia (Αν. Βραζιλία). 

Παράλληλα,  η τεράστια έκταση της Βραζιλίας σε συνδιασμό με το υψηλό επίπεδο 

βροχοπτώσεων στις τροπικές και υποτροπικές ζώνες, την υψηλή ηλιοφάνεια και το σημαντικό αιολικό 

δυναμικό,  παρέχουν σημαντικες δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς και αναπτυξη ηλεκτρικης παραγωγής από αιολική και ηλιακή ενέργεια. Συγκριτικά με τις 

περισσότερες χώρες, ο ενεργειακός χάρτης της Βραζιλίας, χαρακτηρίζεται από την συμμετοχή των  ΑΠΕ 

σε  υψηλότερο ποσοστό,  το οποίο ανέρχεται σε 48,3% της συνολικής προσφοράς ενέργειας.  Επίσης 

σημαντική είναι και η χρήση της βιομάζας (ζαχαροκάλαμο-αιθανόλη) στον ενεργειακό χάρτη της χώρας. 

Ο ενεργειακός χάρτης της Βραζιλίας το 2021 

Πηγή Ενέργειας Συμμετοχή επί συνόλου  Είδος  

Πετρέλαιο και παράγωγα  33,1%  Συμβατική  

Φυσικό Αέριο   11,8%  Συμβατική  

Ορυκτό Κάρβουνο   4,9%  Συμβατική 

Ουράνιο 1,3%  Συμβατική 

Αλλες συμβατικές μορφές ενέργειας  0,6%  Συμβατική   

Ζαχαροκάλαμο και παράγωγά 19,1%  ΑΠΕ 

Υδροηλεκτρική 12,6%  ΑΠΕ 

Βιομάζα  8,9%  ΑΠΕ 

Αιολική Ενέργεια 1,7%  ΑΠΕ 

Ηλιακή ενέργεια  0,3%  ΑΠΕ 

Αλλες Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας  5,7%  ΑΠΕ 

Πηγή: Υπουργείο Ορυκτών και Ενέργειας Βραζιλίας 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των ΑΠΕ 

έναντι των συμβατικών πηγών ενέργειας. Το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται 

από την  υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα, αιολική και ηλιακή ενέργεια κ.α. Η κυριότερη ΑΠΕ είναι 

παραγόμενη από σημαντικό αριθμό υδροηλεκτρικών σταθμών, που είναι εγκατεστημένοι  σε ολόκληρη 

τη χώρα, αντιπροσωπεύοντας το 78,1, % του συνόλου της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2021, 

έναντι μόλις 21,9% από συμβατικές μορφές ενέργειας. (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ορυκτό καύσιμο, 

πυρηνική ενέργεια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας διαχειρίζεται η 

πρόσφατα ιδιωτικοποιηθείσα πρώην κρατική εταιρεία «Eletrobra» . Η εταιρεία αποτελεί τον 

μεγαλύτερο πάροχο και παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Βραζιλία, διαθέτοντας 22 υδροηλεκτρικά 

εργοστάσια, και 2 σταθμούς πυρηνικής ενέργειας ενώ κατασκευάζει 3 σταθμό στην περιοχή “Angra dos 

Reis” στην πολιτεία του Rio de Janeiro. 



Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βραζιλία, το 2021 

Πηγή Ενέργειας  Συμμετοχή επι συνόλου  Είδος  

Υδροηλεκτρική  65,2%  ΑΠΕ  

Βιομάζα  9,1%  ΑΠΕ  

Αιολική  8,8%  ΑΠΕ 

Ηλιακή  1,7%  ΑΠΕ  

Φυσικό Αέριο 8,3%  Συμβατική 

Ορυκτά καύσιμα και παράγωγα  3,1%  Συμβατική 

Πυρηνική  2,2%  Συμβατική  

Πετρέλαιοκαι παραγωγα  1,6%  Συμβατική  

Πηγή: Υπουργείο Ορυκτών και Ενέργειας Βραζιλίας 

Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο 

Η Βραζιλία συγκαταλέγεται στις 10 μεγαλύτερες παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου 

στον κόσμο. Η Βραζιλία, το 2021, κατέχει την 7η  θέση στον κόσμο ως  παραγωγός πετρελαίου, μετά τις 

ΗΠΑ, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, τον Καναδά, την Κίνα και το Ιράκ, με μέσο όρο παραγωγής περί 

των 3 εκατομμυρίων  βαρελιών/ημέρα. Επίσης είναι ο μεγαλύτερος παραγωγος πετρελαίου στην 

Λατινική Αμερική. 

Τα συνολικά αποθέματα πετρελαίου, το 2020, υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 25 δις βαρέλια. 

Τα κοιτάσματα πετρελαίου εντοπίζονται στις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας αλλά και στις 

υπεράκτιες ανατολικές περιοχές. Σημείο καμπής στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου ήταν η 

ανακάλυψη μεγάλων υπεράκτιων κοιτασμάτων, σε μεγάλα βάθη, στις ανατολικές ακτές της Βραζιλίας 

(Campos, Espirtio Santo, Rio de Janeiro, Santos, Bahia) το 2006, ενώ από το 2012 ξεκίνησε η εξόρυξη 

τους από την κρατική εταιρεία πετρελαίου Petrobras η οποία ελέγχει το 70% της παραγωγής, 

διακίνησης και επεξεργασίας πετρελαίου της χώρας. Η συνολική παραγωγή πετρελαίου ανήλθε το 

2020, σε 1 δις βαρέλια, εκ των οποίων η Petrobras παρήγαγε τα 695 εκ. βαρέλια, με 2,5 εκ. 

βαρέλια/ημέρα. Ο δευτερος μεγαλύτερος παραγωγός είναι η Shell Brazil με παραγωγή 120 εκ. 

βαρελιών, ενώ άλλες διεθνείς εταιρείες με παρουσία στη χώρα (Τotal, ExxonMobil, Chevron).  Η αγορά 

εξόρυξης και διακίνησης πετρελαίου λειτουργεί ολιγοπωλιακά εξαιτίας της δεσπόζουσας θέσης της 

Petrobras αλλά και της δυσκολίας εισόδου άλλων επιχειρήσεων λόγω α) υψηλού κόστους αρχικών 

επενδύσεων, β) απαιτήσεων σε υψηλή τεχνολογία για εξόρυξη πετρελαίου υπεράκτιων κοιτασμάτων, 

γ) απαιτήσεων για εκπλήρωση περιβαλλοντικών όρων. Επισημαίνεται  ότι η παραγωγή πετρελαίου στη 

Βραζιλία είναι ανταγωνιστική (φθηνότερη) ως προς το πετρέλαιο βορείου θάλασσας τύπου Brend, 

(10%), αλλά και ως προς την εξόρυξη τύπου WTI (1-5%). 

Η Βραζιλία διαθέτει 19 διυλιστήρια εκ των οποίων τα 13 ανήκουν στην Petrobras. Σημειώνεται, 
ότι αν και σημαντικός παραγωγός πετρελαίου, η Βραζιλία έχει περιορισμένες δυνατότητες στη διύλιση 
του καθως η πλειονότητα των υφιστάμενων διυλιστηρίων θεωρούνται παρωχημένης τεχνολογίας,  
έχουν κατασκευαστεί πριν το 1985  και δεν μπορούν να επεξεργαστούν το παραγόμενο πετρελαίο των 
υπεράκτιων υποθαλάσσιων κοιτασμάτων. 

Το πετρέλαιο αποτελεί ένα από τα βασικότερα εξαγόμενα προϊόντα της χώρας. Η συνολική 
αξία  των εξαγωγών της Βραζιλίας στην κατηγορία των πετρελαιοειδών (διψήφια συνδυασμένη 
ονοματολογία NC2 -27), το 2021, ανήλθε σε 38,3 δις δολ. Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο πελάτη με 
ποσοστό 37,3% των συνολικών εξαγωγών βραζιλιανού πετρελαίου, ακολουθούμενη από την 



Σιγκαπούρη (12,7%), τις ΗΠΑ (10,6%), την Ινδία (5,9%), τη Χιλή (5,2%) και τη Πορτογαλία (4,5% του 
συνόλου). Η Ελλάδα, συμφωνα με τις βραζιλιανές στατιστικές (IBGE), ως πελάτης του βραζιλιανού 
πετρελαίου, έχει μόλις το 0,1% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας, το 2021, με συνολική αξία 35,7 
εκ. δολ.  Η πλειονότητα των εξαγωμενων ποσοτήτων βραζιλιανού πετρελαίου πραγματοποιείται από 
την Petrobras, η οποία ακολουθεί στην τιμολογιακή της πολιτική, τις μεταβλητότητες των τιμών όπως 
αυτές διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές. Στους σημαντικούς πελάτες της παρέχει διευκολύνσεις 
πληρωμών μέσω χορήγησης πιστωτικής γραμμής. 

Η παραγωγή, το 2020, φυσικου αερίου ανήλθε σε 134 εκ. κυβικά μέτρα/ημέρα, εκ των οποίων 
η Petrobras παρήγαγε τα 70%  του συνόλου.  Τα συνολικά αποθέματα υπολογίζονται σε 368 τρις κυβικά 
μέτρα.  Σε αντίθεση με την παραγωγή πετρελαίου, η εξορυξη φυσικού αερίου παραμένει λιγότερο 
επωφελής καθως το φυσικό αέριο που παράγεται στις υπεράκτιες εξέδρες της Βραζιλίας περιέχει 
μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και συνεπάγεται υψηλότερα κόστη στη παραγωγή του. 
  
Απεξάρτηση της Βραζιλιανής Οικονομίας από τον Ανθρακα. 
 

Η Βραζιλία, έχει χαμηλή εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, λόγω της σημαντικής ποσοστιαίας 
συμμετοχής των ΑΠΕ στον ενεργειακό της χάρτη.  Για τη δημιουργία μιας μονάδας προϊόντος, η 
οικονομία της Βραζιλίας εκπέμπει, μόνο το 32% των εκπομπών της Κίνας, το 57% των ΗΠΑ  και το 95% 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τέλος, για την παραγωγή 1 MWh, ο κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας της 
Βραζιλίας εκπέμπει μόλις το 37% των εκπομπών της Ευρωπαϊκή Ένωση, το 27% της ηλεκτρικής 
ενέργειας στις ΗΠΑ και 15% από τον κινεζικό τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το 2021, η Βραζιλία κατέλαβε την 5η θεση στον κόσμο στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας, με 
εγκατεστημένη δυναμικότητα  13 GW. Επίσης αποτελεί τον 3ο  σημαντικότερο παραγωγό ενέργειας από 
αιολικά πάρκα (επίγεια, υπεράκτια) μετά  την Κίνα και τις ΗΠΑ. 

Η Βραζιλία, στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων της, έχει καταρτίσει το Εθνικό Στρατηγικό 
Σχέδιο Ενέργειας (Plano Nacional de Energia 2050)  με το οποίο προσβλέπει στην απεξάρτηση της από 
τα ορυκτά καύσιμα. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται η πλήρης απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά 
καύσιμα και τη χρήση 100% τις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έως το 2050, μέσω επενδύσεων ύψους 
794 δις ρεάλ  σε μονάδες παραγωγής ηλιακής και αιολικής ενέργειας, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 
50% της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος της χώρας. Επίσης, σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό 
Σχέδιο η ηλεκτροπαραγωγή θα μπορούσε να φτάσει σε εγκατεστημένη ισχύ τα 50 GW έως το 2050, το 
85% της οποίας δυναται να προέρχεται από φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακής ενέργειας. 
Σημειώνεται, ότι όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση, η Βραζιλία υποστηρίζει ότι αυτή  θα πρέπει  να 
συμβαδίζει με την ενεργειακή ασφάλεια, δικαιολογώντας, μερικώς, την ανοχή σε πολιτικές 
υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του Αμαζονίου.  

 

 

Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου, 30/11/2022 


