
BAHIA
O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
SE FUNDAMENTA EM 
PREMISSAS BÁSICAS:

VIABILIDADE AMBIENTAL, 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, E 
EMPREENDEDORISMO 
RESPONSÁVEL



É FATO

A BAHIA possui recursos 
abundantes para a geração de 

energia por meio de fonte eólica.

EÓLICA



É REALIDADE
40 municípios com 
empreendimentos

23 municípios com 
empreendimentos em operação

Fonte: ANEEL JUL/2022

MUNICÍPIO Nº USINAS  POTÊNCIA (MW)
1 Sento Sé 54                        1.360 

2 Morro do Chapéu 30                           939 

3 Campo Formoso 26                           885 

4 Caetité 26                           633 

5 Pindaí 22                           348 

6 Gentio do Ouro 13                           296 

7 Igaporã 12                           250 

8 Mulungu do Morro 7                           220 

9 Guanambi 8                           168 

10 Várzea Nova 4                           102 

Outros 29                           830 

Total 231                        6.031 

Desenvolvimento dos 
municípios do semiárido

Ranking dos 10 municípios pela potência comercializada em 
operação

EÓLICA



É FATO
RESOLUÇÃO CEPRAM

Nº 4.636/2018

Licenciamento ambiental da geração 
de energia eólica padronizado, 

qualificado e sustentável.

A Norma foi aprovada com a 
participação

da sociedade civil organizada e a 
iniciativa privada.

Estabelece critérios e 
procedimentos para o

Licenciamento Ambiental de 
empreendimentos

de geração de energia eólica.

EÓLICA



INSTRUÇÃO NORMATIVA 
CONJUNTA IN 01/2020
(SDE/SDR/CDA/PGE)

É DESAFIO
EÓLICA

O Governo da Bahia estabeleceu 
procedimentos de regularização fundiária 

em terras devolutas com
 potencial de energia eólica. Criando o manual 

de procedimentos de
 geração de energia limpa.

Estabelecer a regularidade fundiária
para que a área ambiental se legitime em 

plenitude. 



SOLAR



16  municípios com 
empreendimentos

08 municípios com 
empreendimentos em operação

MUNICÍPIO Nº USINAS  POTÊNCIA (MW)

1 Oliveira dos Brejinhos 8 415 

2 Juazeiro 8 277 

3 Tabocas do Brejo Velho 10 273 

4 Bom Jesus da Lapa 8 214 

5 Barreiras 4 95 

6 Itaguaçu da Bahia 1 31 

7 Casa Nova 1 30 

8 Guanambi 1 14 

Total 41 1.349 
Fonte: ANEEL JUL/2022

É REALIDADE
SOLAR

Desenvolvimento dos 
municípios do 

semiárido

Ranking dos 10 municípios pela potência comercializada em 
operação



Licenciamento ambiental da geração de 
energia solar padronizado, qualificado

 e sustentável.

Proposta de uma instrução normativa que vem 
sendo discutida com a sociedade civil e

a iniciativa privada. 

PROPOSTA DE NORMA  
ENERGIA SOLAR É DESAFIO

SOLAR

Estabelecer critérios e procedimentos 
para o licenciamento ambiental 

de empreendimentos de geração
 de energia solar.



EÓLICA

SOLAR

O Estado se preparou para o desafio 
estabelecendo normas específicas.

• A pauta de comando e controle permanece 
dialogando constantemente.

O órgão ambiental está sintonizado à luz do 
regramento ambiental. 

• O rumo escolhido pela gestão está totalmente 
alinhado com o desenvolvimento na lógica da 
sustentabilidade. 

• Implantação de programas socioeconômicos 
melhorando a qualidade de vida das pessoas.

Mitigação de impactos ambientais e sociais.



BIOMASSA E BIOGÁS

Usinas de cana gerando energia com a 
queima do bagaço da cana.

Indústrias de papel e celulose gerando 
energia com a queima do subproduto lixívia 

(licor mãe).

Usina termoelétrica gerando energia com a 
queima de capim elefante.

Aterros sanitários gerando energia com o 
biogás.



O Estado da Bahia implementa o inventário com o objetivo apresentar o perfil completo de 
emissões de GEE do estado nos anos de 2017 a 2019, tendo como base dados dos setores de 
energia, agropecuária, floresta e outros usos da terra, processos industriais e outros. 

A elaboração do inventário integra as medidas adotadas pela secretaria do Meio Ambiente, em 
parceria com a organização ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, o Ministério Público 
da Bahia e a associação Tabôa, para implementação da Política sobre Mudanças Climáticas do 
Estado da Bahia (Lei Estadual nº 12.050/2011). 

Todas as etapas do Inventário de GEE da Bahia foram discutidas e validadas em quatro Câmaras 
Temáticas criadas no Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade (FBMC).

O Inventário se constitui em uma ferramenta extremamente importante, pois define as prioridades 
na implementação de políticas públicas, considerando atividades essenciais, como a produção de 
alimentos, geração de energia e transporte.

Inventário de Gases de Efeito 
Estufa 

do Estado da Bahia



• Mudança do Uso da Terra (desmatamento e 
restauração)

• Fermentação entérica (gado e outros)
• Manejo de dejetos e manejo dos solos
• Queima de resíduos agrícolas
• Aplicação de fertilizantes

• Produção de cimento
• Produção de cal
• Produção de ferro-liga
• Produção de amônia e outros produtos 

químicos

• Disposição de resíduos em aterros sanitários, 
controlados e lixões

• Incineração de Resíduos da Saúde
• Queima a céu aberto
• Efluentes domésticos (coletados e não)
• Efluentes líquidos industriais (produção de 

celulose, carnes e leite pasteurizado)

Principais atividades consideradas

•     Consumo de combustíveis:
• Combustão móvel (Transporte);
• Combustão estacionária (Geração de energia 

elétrica e térmica);
• Emissões fugitivas (emissões da Refinaria 

Landulpho Alves)



• Redução de cerca de 
6% das emissões:

• Redução consumo 
combustíveis 
(Energia) pela 
recessão  
econômica nacional

• Redução do 
desmatamento

Evolução das emissões



Inventário de GEE da Bahia
Perfil médio de emissões considerando os três anos

Supressão de 
vegetação

Fermentação entérica 
(digestão) de bovinos

Consumo de 
combustíveis no 
transporte rodoviário

Indústria química e 
produção de 
cimento

Disposição de 
resíduos em aterros e 

lixões



O Estado elaborou por meio da Secretaria do Meio Ambiente, 
em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Plano Estadual para 
Economia do Hidrogênio Verde, através do Decreto nº 21.200. 

 

O Plano objetiva promover, fortalecer e consolidar a produção e 
o uso do Hidrogênio Verde (H2V), além de impulsionar 

pesquisas científica-tecnológicas sobre o tema.

PLANO ESTADUAL PARA A 
ECONOMIA DO HIDROGÊNIO 

VERDE



2005

Criação do 
Decreto 

9.519/2005
Decreto 

19.916/2020

Fórum Baiano de 
Mudanças Climáticas 

Globais e de 
Biodiversidade (FBMC)

Inventário GEE 
do Setor de 

Energia 
(1990-2008)

2010

Política 
Estadual sobre 

Mudanças 
Climáticas

2011
Lei Est. 

12.050/2011

Ações pelo Clima no Estado da Bahia

Monitor 
de Secas

PAE de Combate 
à Desertificação 
e Mitigação dos 
Efeitos da Seca

2014



Programa 
Harpia

2017

Aumento na geração 
de energia por 

fontes eólicas e 
solares

2017/2018

Ampliação da rede 
de monitoramento 

climático

2020

Monitoramento 
dos focos de 

calor

Ações pelo Clima no Estado da Bahia



Program
a Harpia

Aumento na 
geração de 
energia por 

fontes eólicas e 
solares

2017/2018

Ampliação da 
rede de 

monitoramento 
climático

2020

Monitorament
o dos focos 

de calor

2017

Ações pelo Clima no Estado da Bahia

2022

Plano Estadual para 
a Economia do 

Hidrogênio Verde

Decreto Nº 21.200/2022

Inventário 
Estadual 
de GEE



ESTAMOS DIANTE DE UM DESAFIO DA 
CONTEMPORANEIDADE

As políticas ambientais não podem estar dissociadas dos avanços, 

mas devem participar ativamente do processo evolutivo. 

São várias as iniciativas no campo tecnológico, público, privado e 

acadêmico com ampla participação da sociedade civil e atuamos 

para que esta conexão cresça e se estabeleça por meio de um 

permanente e produtivo diálogo.



Obrigad
a!
marcia.telles@sema.ba.gov.br

mailto:aldo.csilva@inema.ba.gov.br

