
 
 
 
 
 
 
Brazílie: Energie dost pro všechny 

  
 

 Největší podíl obnovitelných zdrojů mezi 

velkými ekonomikami na světě 

 Rozestavěno 60 vodních elektráren 

 Pré-sal mění ropné a plynové hřiště, potřeba 

lepších rafinerských technologií 

 Nevyužitý potenciál biomasy, jádro zatím 

u ledu 

 Cizinci mají přinášet investice a výrobu, 

Brazílie nabízí potenciál 

 

 

 



Se 45 % energie z obnovitelných zdrojů je brazilská energetika jedna z nejméně 
zatěžující životní prostředí. Brazílie je druhou zemí na světě ve výrobě elektřiny 
z vodních elektráren a je také lídrem ve využití biomasy. Zároveň však země 
z těchto zdrojů nezískává tolik energie, kolik je její potenciál. Brazílie také potřebuje 
velké investice do přenosové soustavy, aby se neopakovaly výpadky proudu 
z let 2001 a 2012. Pré-sal pod oceánickou krustou skrývá obrovské množství ropy. 
Ta by z Brazílie mohla, do roku 2020, udělat jednoho z hlavních světových exportérů 
ropy, musí se však zlepšit technologie těžby.  

Naopak nízká kvalita domácího uhlí, které se musí z 98 %  dovážet, z něj pro 
vládu dělá neoblíbenou surovinu. Jaderné plány byly prozatím pozastaveny. Etanol 
jako palivo do automobilů se, i přes svoje široké využití, potýká s nestabilitou na trhu 
s cukrem. Vítr jako zdroj energie zažívá boom, sluneční elektrárny jsou však zatím 
ekonomicky nevýhodné. Příležitosti v rafinerii ropy, modernizaci přenosové sítě, 
malých vodních elektrárnách a stavbě větrných elektráren. 

VODA PŘINÁŠÍ SVĚTLO 

Kromě Číny a Ruska, nemá žádná země na světě takový potenciál získávat elektřinu 
z vody jako Brazílie. Energetický mix Brazílie patří k nejzelenějším na světě, 
s 75% podílem vyrobené elektřiny ve vodních turbínách (celkem 561 TWh v roce 
2012) jsou Brazilci daleko vpředu před světovým průměrem. Ani takové zdroje však 
nestačí, aby zemi občas, hlavně v období dlouhotrvajícího sucha, nepostihly velké 
výpadky dodávek elektřiny, které dokážou silně poškodit celou ekonomiku a to 
i přesto, že v Brazílii funguje 1.030 vodních elektráren a 60 dalších se staví. Situace 
je o to složitější, že spotřeba energie stále prudce roste. Průměrný Brazilec spotřebuje 
mnohem méně energie než průměrný Evropan (1,4 vs. 3,3 ekvivalentu tuny ropy 
ročně), a proto je zde předpoklad růstu spotřeby energie obrovský. V posledních 
dvaceti letech spotřeby elektřiny v Brazílii rostla v průměru o tři procenta ročně. Stále 
se tak zvyšuje i zatížení výrobních i přenosových kapacit a bude tomu tak i v dalších 
letech. 

Výroba elektřiny podle zdroje v roce 2010, v %  Spotřeba elektrické energie na obyvatele 
1990-2012, v kWh/rok 
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Brazilská průmyslová politika je dobře vidět právě na vodních elektrárnách 
a  technologiích s tím spojených. Např. francouzský Alstom vyhrál dodávku na 
tři turbíny pro Baixo Iguaçu (350 MW) v hodnotě 160 mil. EUR. Dodá je však ze 
své brazilské továrny, aby splnil požadavky na domácí podíl výroby. Alstom má 



v Brazílii i svoje Globální technologické centrum na vývoj Kaplanových 
turbín. Brazílie tak postupně získává technické dovednosti a dnes je již schopna 
svoje výrobky a znalosti v oblasti vodních elektráren také vyvážet. Brazilské stavební 
a energetické firmy působí v Peru, Argentině, Bolívii, Uruguayi a Guyaně.  

Hydroelektrárenský komplex Teles Pires ve státě Mato Grosso bude sestávat ze 
šesti elektráren o celkovém výkonu 3.700 MW. Jejich dokončení se plánuje na léta 
2015 – 2017. Na řece Madeira ve státě Rondônia mají být postaveny dvě velké 
přehrady, Jirau (3.300 MW, spuštění 2013) a Santo Antonio (3.150 MW, spuštění 
2015). Důvodem stavby těchto přehrad je potřeba propojení jihu země s Amazonií na 
severozápadě Brazílie. Vodní elektrárny Furnas a Barreto de Carvalho se budou 
modernizovat díky půjčce 128 milionů USD, kterou poskytla Interamerická rozvojová 
banka. Modernizace má prodloužit životnost elektráren za rok 2040. 
Z dlouhodobějších záměrů stojí za zmínku plány na výstavbu São Simão Alto 
(3.5 GW) a Salto Augusto Baixo (1.5 GW), které by měly být spuštěny k roku 
2021, ve stejné době by měl také začít fungovat projekt Maraba (2.1 GW) na řece 
Tocantins. São Luiz de Tapajós s plánovaným spuštěním k roku 2018 a kapacitou 
6.133 MW je také velkým projektem brazilských energetiků. 

Nejen energetickou výzvou, ale i politickou kontroverzí je stavba elektrárny Belo 
Monte na řece Xingu, která by se po svém dokončení měla stát druhou největší 
vodní elektrárnou v Brazílii (11.233 MW) a celkově třetí největší na světě. Její 
výstavbu ale provází technické, ekologické i sociální problémy takového rozměru, že 
je již nyní možné říci, že se ji určitě nepovede uvést do provozu v plánovaném roce 
2015. Ziskovost investice 14 miliard USD bude jistě o dost menší, než se původně 
předpokládalo. 

  
Na projektu Belo Monte lze názorně demonstrovat všechny problémy velkých projektů v Brazílii – 
ekonomické, byrokratické i sociální. 

Brazílie se zatím, ke svojí škodě, připravuje o veliký potenciál, který by ji mohly 
přinést malé vodní elektrárny. Vláda se soustředí na velké projekty a počet 
malých elektráren do 30 MW je velmi malý. Přitom jejich nevyužitý potenciál se 
odhaduje na 21 GW. O tyto projekty projevují zájem farmáři v odlehlých oblastech. 
Z pohledu českých firem se jedná o potenciálně velmi zajímavou oblast 
podnikání, jejíž čas ale přichází velmi pomalu. 

PŘENOS DLOUHÝ A NÁROČNÝ 

Rozlehlost země a její profil dělají z budování elektrických přenosových sítí finančně 
i technicky velice náročnou záležitost. Ani to však nezabránilo státní State Grid 
Corp of China, aby v roce 2010 nekoupila kontrolní podíl v sedmi společnostech 
spravujících přenosovou soustavu (za zhruba miliardu dolarů). Nakolik se jedná 
o výhodnou investici, ukáže realizace desetiletého energetického rozvojového 
plánu 2012 – 2021, který počítá s výstavbou a opravou 41.500 kilometrů 
přenosových sítí. Např. Rio Madeira, která má spojit dvě vodní elektrárny 



v Amazonii s městy na jihu země, má být dlouhá 2.375 km a stát se nejdelší 
přenosovou sítí na světě. Celkové plánované investice do rozvoje sítí, 
27,5 miliardy USD, jsou pro dodavatele jednou z nejzajímavějších energetických 
příležitostí na světě vůbec. 

I další projekty, plánované či již ve výstavbě, jsou úctyhodné. Samozřejmě velké 
investice potřebuje Belo Monte, která má být propojena se státy na jihu 
a jihovýchodě Brazílie. Projekt o délce 967 km a kapacitě 500 kV počítá 
s investicí 438 milionů USD. Zastaralá přenosová soustava ale zůstává, i přes 
relativně velké investice, stále velkým problémem brazilské energetiky. Kvůli politické 
důležitosti této otázky a vážnosti současného stavu se dají očekávat velké 
investice do dalšího rozvoje. Protože místní výrobní kapacita nebude s velkou 
pravděpodobností dostačující, bude muset být část zařízení dovezena. Toho 
opět mohou využít zahraniční dodavatelé.  

VÍTR ROZTÁČÍ VRTULE 

V pomyslném souboji větru se sluncem je v Brazílii jednoznačným vítězem vítr. 
I když má Brazílie velký potenciál i ve využití sluneční energie, kvůli vysokým 
nákladům se sektor rozvíjí velice pomalu. Čínské firmy sice investují do místní 
výroby solárních panelů, výrazný impulz může ale přinést jen jejich 
několikanásobné zlevnění. Zato elektřina z větru expanduje, v minulém desetiletí byl 
nárůst kapacit patnácti násobný. Rozvoj během současné dekády by měl být stejně 
impozantní. Nízká instalovaná kapacita (1.700 MW) a perspektivy dalšího rozvoje, 
spojené s vládním požadavkem, aby 60 % větrných turbín bylo domácí výroby, 
vede k zájmu cizích firem o Brazílii jako místo výroby. Např. německý Fuhrländer 
v dubnu 2012 zahájil výrobu 2,5 MW turbín ve státě Ceara.  

Projeto Ventos, který je rozdělen na tři místa ve státě Pedra Preta, si má vyžádat 
bezmála 11 miliard USD. 600 MW kapacit společně postaví MPX a německý E.ON. 
V Rio Grando do Norte se staví dva větrné parky (Vale a Pacific Hydro) o společné 
kapacitě 140 MW. Již zmíněný větrný park Chui má být dokončen v roce 2014 
a vyžádá si investice ve výši 290 milionů USD. V Brazílii je teď registrováno (staví se, 
nebo se plánují) celkem 600 (!) větrných parků o celkové kapacitě 26 GW. 
U větru platí totéž, co u vody: Brazílie patří (nebo má potenciál patřit) mezi tři až 
čtyři největší světové hráče. 

Stojící nebo připravované solární projekty jsou mnohonásobně menší. První 
sluneční elektrárna, Taua, má kapacitu 1 MW a od roku 2011 funguje ve státě Ceara 
na severovýchodu země. Dvě elektrárny po 30 MW mají, s náklady 160 milionů USD, 
vzniknout ve Votuporanze.  

Brazilskou specialitou jsou tzv. flex-fuel automobily. Od roku 2003, kdy se na trh 
dostala auta s možností spalovat benzín i etanol zároveň, se podíl prodaných aut 
s touto technologií vyšplhal nad 90 % (čísla za rok 2011). Volatilita cen ropy 
způsobuje, že také ziskovost výroby etanolu v Brazílii fluktuuje. Etanolová 
produkce se ekonomicky vyplácí při ceně nad 60 USD za barel ropy. V domácích 
provozech se v roce 2012 vyrobilo 23,5 mil. m3 etanolu. Technologicky i objemově se 
jedná o jeden z nejzajímavějších oborů současné Brazílie. Brazílie je rovněž, 
i díky aktivnímu propagování etanolu, světovým průkopníkem i lídrem v používání 
biopaliv, což dělá domácí firmy z oboru velice silné a konkurenceschopné. Cizí firmy 



musejí při zvažování vstupu na trh s touto konkurencí počítat již od samého začátku. 
Pro některé to může být i zásadní bariéra vstupu na trh.  

Biomasa se netěší přízni vládních dotací, stejně jako celý sektor cukrové třtiny. 
Přesto mělo spalování biomasy v roce 2012 energetický podíl skoro 16 % a jen v letech 
2006 – 2011 tento sektor vzrostl o 49 %. Stále je ale potenciál biomasy využit jen 
asi z poloviny. Energie z biomasy je tak zatím využívána hlavně lokálně.  

Se dvěma funkčními (Angra I a II) a jedním rozestavěným reaktorem (Angra III) je 
Brazílie i důležitým investorem do jaderné energetiky. Ač Národní energetický 
plán z roku 2009 počítá s výstavbou čtyř nových jaderných elektráren (šest reaktorů 
po 1.000 MW), nyní je pravděpodobné, že veškeré nové projekty budou zastaveny, na 
dočasnou, i když zatím neurčenou, dobu. Po dokončení Angra III se její kapacita 
zvedne 3.340 MW (projekční práce řídí český odborník). I když má Brazílie vlastní 
zásoby uranu, celkem 309 tisíc tun, je kvůli nedostatečné technologii až 95 % paliva 
obohacováno v zahraničí (Francie).  

ROPA A PLYN: PROJEKTY KAM OKO DOHLÉDNE 

Ropná a plynárenská firma Petrobras je největší brazilskou firmou. Stát v ní 
drží 32 % akcií, ale kontroluje 55,7 % hlasovacích práv. Kromě průzkumu a těžby 
mj. provozuje 12 ze 14 brazilských rafinerií (98 % produkce, kapacita 
1,9 milionu barelů denně). Udržováním vlivu v Petrobrasu se stát snaží zajistit, aby 
domácí ceny ropných produktů byly pod mezinárodní úrovní a krotily inflaci.  

Místní rafinérie však nejsou vybavené technologiemi, které by dokázaly 
zpracovat těžkou ropu, kterou Brazílie disponuje. Brazilci proto musejí ropné 
produkty dovážet. Investicemi do technologií (rafinérie Paulinia) se Petrobras 
(tj. de facto vláda) snaží tuto situaci napravit. Skoro 25 miliard USD má být použito 
na rozšíření existujících rafinérií a Petrobras chce během deseti let postavit čtyři nové 
rafinerie. Stavební gigant Odebrecht již aktivně jedná se zahraničními 
firmami, které potřebné chemické technologie dodávají. Zde se otevírá šance i pro 
české firmy. 

Santos je jméno podmořského bazénu, který má potenciál udělat z Brazílie po roce 
2020 velkého exportéra ropy. Pré-sal, tj. vrstva horniny pod oceánickou krustou, 
skrývá obrovské, dnes již do velké míry potvrzené, zásoby ropy. Do deseti let 
by Brazílie mohla těžit až trojnásobek současných objemů, před 6 milionů barelů ropy 
denně. Technologická náročnost těžby je ale taková, že si podle odhadů může vyžádat 
až 400 miliard USD a potrvá ještě nejméně deset let, než těžba dosáhne 
požadovaného komerčního rozměru. Nepříznivé investiční klima ve světové 
ekonomice ale nepřeje megainvesticím a zájem zahraničního kapitálu o tuto 
příležitost zatím značně redukuje.  

Mezi obtíže, které musejí být vyřešeny, aby se ropný potenciál naplnil, patří 
přerozdělování zisků a úniky ropy do moře. Nový zákon z roku 2011 přinesl 
nové přerozdělovací schéma, které snížilo tantiémy států a municipalit, kde těžba 
probíhá. Především stát Rio de Janeiro dělá všechno pro to, aby aplikaci nového 
zákona zvrátil, včetně přenesení sporu před soud. Technologie těžby ropy 
z hlubokých podmořských vrtů se teprve rozvíjí a úniky ropy v listopadu 2011 
(Bacia dos Santos) a únoru 2012 (Carioca Nordeste), které pobouřily veřejnost, 



nemusí patřit k posledním. Technologické riziko je zde veliké, stejně tak ale možnost 
ziskových investic.  

Zemní plyn je jediné fosilní palivo, jehož podíl na brazilské energetické 
spotřebě roste. Trend růstu spotřeby bude v nejbližších letech pokračovat. 
S ohledem na ekonomické a politické krize v Argentině a Bolívii se vláda snaží 
maximálně využít vlastních rezerv. Z Bolívie přitom vede plynovod Gasbol 
o délce 2.600 km. Ložiska Santos a další mořská naleziště (pré-sal) mají zajistit, že 
podíl domácí výroby na spotřebě, který je dnes kolem 50 %, se v budoucnu zvýší. 
Investicemi do infrastruktury pro dovoz zkapalněného zemního plynu 
(LNG) se Brazílie ale snaží připravit i na větší dovozy. Brazílie má dva menší 
plovoucí terminály pro příjem LNG, Pecem (2,5 miliard m3 ročně) a Guanabara 
Bay (5,1 miliard ročně). Petrobras by chtěl terminál v Guanabara Bay rozšířit a nový 
postavit v Santa Catarině nebo Rio Grande do Sul.  

V roce 2010 byl zprovozněn největší a nejdelší domácí plynovod, Gasduc III. 
O délce 180 km a kapacitě milionů m3 denně má zajišťovat dodávky na jihovýchod 
země, kde je spotřeba plynu největší. Za miliardu dolarů má vzniknout Gasoduto 
Meio Norte, 500 km plynovod, který propojí severovýchod země (státy Ceara, 
Piaui a Maranhao).  Rozvoj investičních příležitostí přináší vládní rozhodnutí 
v březnu 2012, které umožňuje vstup soukromého sektoru do výstavby plynovodů. To 
může napomoci rozšíření stávající sítě, která se tím omezuje na několik velkých měst. 

Elektrárny na zemní plyn patří k několika velkým projektům, které v Brazílii právě 
běží nebo se připravují. Skanska za 490 milionů USD staví 550 MW 
elektrárnu ve státě Rio de Janeiro, dokončena by mohly být v roce 2014. Maua-3 je 
projekt CCGT 580 MW elektrárny, za kterou je Eletrobras připraven utratit 
500 milionů USD a bude stát na místě staré elektrárny Maua. 

Bouřlivý rozvoj rozvodů zemního plynu lze přirovnat k vývoji, kterým si Česko prošlo 
v 90. letech 20. století. Jen mnohonásobně větší, s ohledem na dvacetinásobně 
větší populaci a více než stonásobně větší rozlohu Brazílie. Doposud omezená síť 
plynovodů se bude rozvětvovat a domácí výrobní kapacita trub, čerpacích stanic 
apod. není dostačující.  



SWOT ANALÝZA  

S – Rozloha země, vyžadující dlouhé plynovody, ropovody a přenosové soustavy. 
Technologická vyspělost místní firem a odborníků. Rychlý ekonomický rozvoj 
v posledních letech, který zvyšuje požadavky na množství a kvalitu dodávek energií. 

W – Vládní zásahy a preference domácích výrobců. Jen pomalý rozvoj malých 
vodních elektráren. Složité klimatické podmínky pro stavbu produktovodů a sítí. 

O – Výpadky elektřiny nutí vládu i firmy investovat do výroby i rozvodů elektřiny. 
Rozšiřování rafinerských kapacit. Největší větrný potenciál v Jižní Americe. Obrovská 
nabídka obnovitelných zdrojů energie. 

T – Rychlejší zahraniční konkurence, vstupující na trh jako investoři, nejen jako 
exportéři.  Místní protesty a politické třenice ohledně velkých energetických projektů.  
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