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(...) os países e suas empresas 

estão avançando, procurando obter 

benefícios para seus países ao estarem 

na frente da corrida da energia limpa. ” 

(OBAMA, 2017, p. 128) 
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O presente estudo tem por objetivo analisar o crescimento das energias 
renováveis, visando identificar algumas de suas implicações geopolíticas e 
socioambientais. Esse crescimento das renováveis vem sendo motivado por 
diferentes fatores econômicos, sociais e políticos e, em grande parte, pelos 
problemas decorrentes do atual modelo energético, em especial, o impacto 
ambiental causado pela queima dos combustíveis fósseis. Salientado como o 
principal catalizador do aquecimento global – ainda que existam controversas na 
comunidade científica - as emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa têm 
motivado vários esforços e acordos internacionais para acelerar a redução das 
emissões globais e estimular o crescimento das energias renováveis. A 21ª 
Conferência das Partes realizada em Paris, em 2015, além de recomendar manter o 
aquecimento global abaixo de 2 ºC e ainda limitar o aumento da temperatura para 
1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais, indica promover o acesso universal à energia 
sustentável por meio da implantação reforçada das energias renováveis em países 
em desenvolvimento, particularmente na África.  

Além das questões ambientais, fatores socioeconômicos também explicam o 
crescimento atual das energias renováveis, já que estas permitem diversificar a 
oferta de energia resolvendo problemas de dependência e insegurança energética, 
além de possibilitar que comunidades não conectadas à geração centralizada de 
energia tenham acesso a esta. Um dos grandes desafios do passado para o
crescimento das energias renováveis era o seu custo elevado. Atualmente, a forte 
competitividade no setor, o apoio governamental e o estímulo das agências 
internacionais têm beneficiado a inovação tecnológica e, como resultado, os custos 
começam a concorrer com os das energias convencionais tornando ainda mais 
atrativo o setor das renováveis para diversos empreendimentos. 

Existem vários estudos que preveem um maior crescimento das energias 
renováveis no futuro, mas dada a atualidade do tema, são poucos os que analisam 
em profundidade as complexas consequências socioambientais e geopolíticas desse 
fenômeno. A presente pesquisa tenta apontar algumas delas seguindo o método 
documental que identificou alguns autores que indagam o tema, oriundos de 
diferentes países. Aponta uma serie de problemáticas socioambientais associadas a 
cada fonte de energia especifica, bem como as principais mudanças na geopolítica 
energética internacional. Constatou-se que as fontes de energias renováveis, por 
serem mais distribuídas geograficamente, possibilitam projetos mais adaptáveis a 
diferentes escalas e dimensões quando comparados com projetos de energia 
convencional, além de estimular a diversificação dos agentes que atualmente 
participam no setor. Demonstra como a China vem liderando a corrida pelo domínio 
das tecnologias limpas e revela a importância da tecnologia neste processo, que 
tende a ser mais relevante que a posse dos recursos energéticos. Aponta, ainda, os 
fatores que poderiam produzir efeitos geopolíticos colaterais sobre a cadeia de 
suprimentos críticos que seriam suscetíveis de cartelização, mesmo sendo 
improvável a formação de carteis tão poderosos como a outrora Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Palavras-chave: �<!�="�%	 �!<$>?>!"%�	 �#'�@"���!	 !	 
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The present study aims to analyze the growth of renewable energies, pointing 
to identify some of its geopolitical and socioenvironmental implications. This growth 
in renewables has been motivated by different economic, social and political factors 
and, in large part, by the problems arising from the current energy model, especially 
the environmental impact caused by the burning of fossil fuels. Stressed as the main 
catalyst for global warming - even if there are controversies in the scientific 
community - CO2 and other greenhouse gas emissions have motivated a number of 
international efforts and agreements to accelerate the reduction of global emissions 
and stimulate the growth of renewable energies. The 21st Conference of the Parties 
held in Paris in 2015, in addition to recommending to keep global warming below 2 ° 
C and still limiting the temperature rise to 1,5 ° C above pre-industrial levels, 
indicates that it promotes universal access to sustainable energy through the 
reinforced deployment of renewable energies in developing countries, particularly in 
Africa. 

In addition to environmental issues, socioeconomic factors also explain the 
current growth of renewable energies, since they allow to diversify the supply of 
energy by solving problems of dependence and energy insecurity, as well as 
enabling communities not connected to centralized energy generation to have access 
to it. One of the great challenges of the past for the growth of renewable energy was 
its high cost. Strong industry competitiveness, government support, and international 
agency stimulus have benefited technological innovation, and as a result, costs begin 
to compete with conventional energy, making the renewable sector even more 
attractive to a variety of ventures. 

There are several studies that predict a greater growth of renewable energies 
in the future, but given the current relevance of the theme, there are few that analyze 
in depth the complex socio-environmental and geopolitical consequences of this 
phenomenon. The present research tries to point out some of them following the 
documental method that identified some authors that investigate the theme, coming 
from different countries. It points out a series of socio-environmental problems 
associated with each specific energy source, as well as the main changes in the 
international energy geopolitics. It was found that renewable energy sources, 
because they are more geographically distributed, allow for projects that are more 
adaptable to different scales and dimensions when compared to conventional energy 
projects, besides stimulating the diversification of the agents that currently participate 
in the sector. It shows how China has been leading the race for clean technologies 
and reveals the importance of technology in this process, which tends to be more 
relevant than the possession of energy resources. It also points to factors that could 
produce collateral geopolitical effects on the critical supply chain that would be 
susceptible to cartelization, even though it is unlikely that cartels as powerful as the 
former Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) will be formed. 
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1. INTRODUÇÃO 

Existe uma estreita relação entre desenvolvimento humano e desenvolvimento 

dos recursos energéticos que possibilitam e satisfazem as demandas geradas em 

cada etapa da civilização humana. Várias descobertas e realizações que ocorreram 

durante a segunda etapa da revolução industrial, no período de 1860 a 1900, como 

foi o emprego do aço, o motor a explosão, a locomotiva a vapor e a eletricidade, não 

seriam possíveis sem a exploração humana dos combustíveis fósseis. Atualmente, o 

desenvolvimento da sociedade capitalista ainda se sustenta num modelo energético 

altamente dependente desse tipo de combustíveis. Petróleo, carvão e gás natural, 

nessa ordem, claramente dominam a matriz energética mundial desde o século 

passado e, no ano 2016, representavam 86% de toda a energia consumida 

globalmente (BP, 2017b). 

Apesar deste modelo energético dominante ter permitido a milhões de pessoas 

em todo o mundo, desde os primórdios da revolução industrial, desfrutar das 

vantagens da sociedade moderna, este também acarreta uma série de desafios para 

bem-estar da humanidade. Um desses grandes desafios diz respeito aos estudos 

divulgados por grande parte da comunidade científica internacional, com 

considerações de que a queima de combustíveis fósseis é um fator ativo no 

processo de aquecimento global e, portanto, um produto da ação antrópica. Esse 

alerta é dado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas1, entidade 

criada em 1988, pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que desde então tem o 

objetivo de avaliar as pesquisas, interpretá-las e reunir todas as informações 

relevantes, tanto técnicas quanto socioeconômicas, em relatórios divulgados ao 

grande público. O IPCC reconhece que a causa principal do aquecimento da 

atmosfera é a emissão de dióxido de carbono (CO2) e outros gases resultantes da 

queima de combustíveis fósseis que, lançados na atmosfera, intensificam o efeito 

estufa (CASAGRANDE et al., 2011).  

O IPPC vem motivando uma série de tratados e acordos internacionais como o 

Protocolo de Kyoto de 1997, que por sua vez, se derivou de outros acordos 

_______________  
 
1 Mais conhecido pelo acrônimo IPCC da sua denominação em inglês Intergovernmental Panel on 

Climate Change.  
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internacionais como a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (CQNUMC), celebrada na cidade brasileira do Rio de Janeiro, no ano 

1992. A partir do Protocolo de Kyoto, vários países se comprometeram a 

estabelecer níveis de diminuição de emissão de poluentes (SIMIONI, 2006). Outro 

importante acordo foi alcançado durante a 21ª Conferência das Partes (COP21) da 

CQNUMC, em Paris, em dezembro de 2015. Em Paris, 195 países decidiram reduzir 

as emissões de gases de efeito estufa possibilitando que o aumento médio da 

temperatura do planeta não supere um nível entre 1,5 e 2 graus no fim deste século 

em relação aos níveis pré-industriais (ONU, 2015).  

Uma das soluções que emerge, ante as problemáticas ambientais 

contemporâneas, é o uso das energias renováveis, já que esse tipo de tecnologia 

poderia reduzir significativamente as emissões de dióxido de carbono (CO2). 

Segundo cálculos da Agência Internacional para as Energias Renováveis 

(IRENA), a geração de energia elétrica, a partir das renováveis, contribuiu para 

evitar a emissão de cerca de 1071,8 Milhões de Toneladas de CO2 equivalente 

(CO2e)2
 na China, durante o ano 2014, e estimados 490,5 Milhões de Toneladas de 

CO2e nos Estados Unidos, um dos principais emissores a nível mundial (IRENA, 

2018). 

Outro problema associado ao modelo energético convencional, diz respeito à 

distribuição geográfica desigual das reservas entre os países e o caráter não 

renovável e escasso dos combustíveis fósseis, o que tem provocado vários conflitos 

geopolíticos, sobretudo a partir da década de 1970 (GOLDEMBERG, J., 2015). A 

produção mundial do petróleo se concentra, fundamentalmente, no Oriente Médio 

com uma produção estimada, no ano de 2016, de 1496,92 Mtep3, ou seja, 34,16% 

da produção mundial, seguida dos Estados Unidos com 882,62 Mtep ou 20,14% da 

produção mundial (BP, 2017b). Na década de 1973, os países árabes produtores de 

petróleo e membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

_______________  
 
2 CO2 equivalente (CO2e) é uma medida internacionalmente aceita que expressa a quantidade de 
gases de efeito estufa (GEEs) em termos equivalentes da quantidade de dióxido de carbono (CO2). 
3 A tonelada equivalente de petróleo (tep) é uma unidade de energia definida como o calor libertado 
na combustão de uma tonelada de petróleo cru, aproximadamente 42 gigajoules. Mtep significa 
milhões de toneladas equivalentes de petróleo.  
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(OPEP)4, aproveitando seu domínio da produção mundial de petróleo, e em 

retaliação ao apoio dado a Israel pelos Estados Unidos e Europa durante a guerra 

de Yom Kipur5, realizaram cortes de produção gerando uma restrição artificial da 

oferta, o que provocou a rápida alta de preços do barril de petróleo, derrubando 

bolsas de valores e contribuindo para o desenvolvimento de uma crise que ficou 

conhecida como a primeira Crise do Petróleo, em 1973. Uma situação similar se 

repetiu em 1979, como consequência da revolução Islâmica6 liderada pelo aiatolá 

Khomein que paralisou a produção iraniana. Para Lins (2011), esses acontecimentos 

representam um divisor de águas em relação a décadas passadas quanto à 

estabilidade ou declínio do preço. A partir dos anos 70, então, o quadro geral da 

produção, consumo e comércio dos combustíveis fósseis, tem como pano de fundo 

uma forte instabilidade dos preços causada pela “ação deliberada das nações da 

OPEP no corte da produção ou na recusa em usar a capacidade existente para 

ampliá-la” (ADELMAN, 2002 apud LINS, 2011, p. 9).  

Esses acontecimentos com repercussões mundiais alertaram vários países a 

buscar formas de garantir um abastecimento constante de energia, de modo tal que 

seu desenvolvimento social, econômico e cultural não fosse abalado pelas 

mudanças no preço do petróleo. As diferentes estratégias implementadas irão desde 

o estabelecimento de fortes laços políticos e comerciais com os países 

exportadores, a diversificação da oferta e a procura da autossuficiência energética, 

onde seria importante a inovação, pautada pelo desenvolvimento de novas 

tecnologias de geração, distribuição e consumo de energia. Aqui, novamente as 

energias renováveis representam uma solução inovadora podendo ajudar vários 

países não produtores a reduzir ou eliminar completamente sua dependência 

energética. Um caso icônico de como a inovação na área das renováveis pode 

ajudar a fortalecer a segurança energética de um pais, é o Programa Nacional do 

Álcool ou Proálcool, implementado no Brasil, em 1975. Motivado pelas crises do 

_______________  
 
4 A organização visa coordenar de maneira centralizada a política petrolífera dos países membros, foi 
criada em 1960 na Conferência de Bagdá por iniciativa dos governos da Venezuela e da Arábia 
Saudita.  
5 A Guerra Árabe-Israelense de 1973, também conhecida como a guerra de Yom Kipur, foi um conflito 
militar ocorrido de 6 de outubro a 26 de outubro de 1973, entre uma coalizão de estados árabes 
liderados pelo Egito e Síria contra Israel.  
6 A Revolução Islâmica aconteceu de janeiro de 1978 a fevereiro de 1979 e transformou o Irã, até 
então uma monarquia autocrática pró-Ocidente comandada pelo Xá Mohammad Reza Pahlevi, em 
uma república islâmica teocrática sob o comando do aiatolá Ruhollah Khomeini. 
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petróleo, esse programa conseguiu diminuir em 10 milhões o número de automóveis 

a gasolina rodando no Brasil, diminuindo a necessidade do petróleo importado (EPE, 

2008).  

Assegurar a energia com acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível para todos é um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da 

Organização das Nações Unidas (ONU)7, adotados em 2015. Em pleno século XXI 

cerca de 1,2 bilhão de pessoas ainda vivem sem eletricidade (ONU, 2016), a maior 

parte, habitantes de países em desenvolvimento. Portanto, promover o acesso 

universal à energia, em especial à energia limpa e sustentável, além de diminuir a 

dependência energética dos países importadores, auxiliaria ao desenvolvimento 

econômico e social. Sob o aspecto social, é possível dizer que o aproveitamento 

destas fontes não compromete a disponibilidade para as gerações seguintes. Para 

comunidades mais pobres e não conectadas à rede de energia, ampliar o acesso às 

renováveis significaria evitar doenças e mortes. A instalação de painéis solares 

favoreceria o acesso a vários benefícios como melhoria nas condições de vida e 

estudo e até mesmo de refrigeração de medicamentos. Percebe-se, ainda, que 

quanto maior a dispersão dos aproveitamentos energéticos, menor a necessidade 

de utilização de sistemas de transporte e mais fácil se torna a sua gestão. Muitos 

defensores da energia renovável garantem, ainda, que as energias renováveis 

fornecem a geração de empregos para famílias e comunidades em todo o mundo. 
A combinação dos fatores ambientais, sociais e geopolíticos apresentados, 

apenas ilustram o acelerado crescimento das energias renováveis nos últimos anos, 

seus benefícios e conflitos. Segundo dados da IRENA, a capacidade instalada 

globalmente, em 2006, era de 940.788 MW, já em 2016 passou para 2.011.429 MW. 

A geração de energia alcançaria, em 2016, os 5.537.516 Gigawatt-hora (GWh)8, 

quando em 2006 era de 3.412.945 GWh. Em 2005, aproximadamente 72,5 bilhões 

de dólares foram investidos em energias renováveis, em 2015, os investimentos 

_______________  
 
7 A organização foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra 
Mundial, com a intenção de impedir outros conflitos. É uma organização intergovernamental criada 
para promover a cooperação internacional que atualmente conta com 193 estados-membros. 
8 O watt-hora (Wh) é a medida de energia usualmente utilizada em eletrotécnica. Um watt-hora é a 
quantidade de energia utilizada para alimentar uma carga com potência de um watt pelo período de 
uma hora. O valor de 1 Wh é equivalente a 3,6×103 J =3,6 kJ =3600 J. Outros múltiplos do Wh são: 
Quilowatt-hora (kWh) equivale a 1.000 Wh ou 3,6×106 joules; Megawatt-hora (MWh) equivale a 
1.000.000 Wh ou 3,6×109 joules; Gigawatt-hora (GWh) equivale a 109 Wh ou 3,6×1012 joules e o 
Terawatt-hora (TWh) equivale a 1012 Wh ou 3,6×1015 joules. 
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totalizaram 312,2 bilhões de dólares. Os empregos no setor cresceram de 7,1 

milhões em 2012 para 9,8 milhões em 2016 (IRENA, 2018). O mais relevante, 

entretanto, é que os custos começam a ser equivalentes aos custos dos 

combustíveis fósseis. Em vários países como Dinamarca, Egito, Índia, México, Peru 

e Emirados Árabes Unidos, as renováveis estão se tornando a opção de menor 

custo, sendo fornecida a 0,05 dólares por quilowatt-hora (kWh) ou até mesmo a 

valores inferiores. 

Essa realidade, leva a considerar a opinião de alguns especialistas como 

Sivaram e Norris (2016); Victor e Yanosek (2017); Sivaram e Saha (2017) que dizem 

estarmos enfrentando o início da transição para um modelo energético sustentável e 

que essa transição é marcada pela inovação tecnológica e interesses geopolíticos. 

Sobre esse último aspecto, autores como Criekemans (2011); Scholten e Bosman 

(2013); Antunes (2014) e O’sullivan et al., (2017) elaboraram uma série de estudos 

que possibilitam desvendar algumas das possíveis implicações geopolíticas do 

crescimento das energias renováveis na matriz energética mundial. Esses autores 

analisam como esse processo poderia afetar os atuais ‘globais players’, ou seja, 

países com a capacidade de influenciar o mercado energético, diminuindo sua 

relevância e sendo substituídos por outros agentes, precisamente aqueles capazes 

de abraçar, com maior rapidez, a revolução tecnológica e social que representa o 

desenvolvimento das energias renováveis.  

O incremento na produção energética, a partir dos recursos renováveis, além 

de proporcionar várias soluções positivas aos problemas mencionados, acarreta 

seus próprios desafios socioambientais e geopolíticos. Esses desafios, no seu 

conjunto, ainda não são suficientemente compreendidos além de pouco abordados 

pela academia. No que se refere às implicações geopolíticas Scholten e Bosman 

(2016) expressam que:  

 
(...) sentimos que o estudo das implicações (geo)políticas da difusão 
generalizada de sistemas de energia renovável está faltando. Atualmente, 
não temos praticamente nenhuma pesquisa acadêmica sobre como a 
abundância geográfica de fontes renováveis afetará a topologia do sistema 
energético e os fluxos de energia transfronteiriços, ou como a instabilidade 
natural dessa fonte de energia, assim como, a possibilidade de geração 
descentralizada e a natureza geralmente elétrica do transporte e 
armazenamento de energias renováveis, vai colocar novos desafios ao 
comércio e à segurança energética. Que considerações estratégicas e 
tensões políticas podem ser esperadas? (SCHOLTEN e BOSMAN, 2016, p. 
273 (tradução nossa). 
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No que diz respeito às implicações socioambientais das energias renováveis, 

no contexto do desenvolvimento sustentável, vários organismos associados à ONU 

vêm trabalhando desde 1997 na elaboração de uma agenda que permita a 

construção do desenvolvimento energético sustentável. Na década passada 

elaboraram um conjunto de Indicadores chamados de Indicadores Energéticos 
para o Desenvolvimento Sustentável (IEDS), capaz de se adaptar às 

particularidades de cada pais e avaliar os progressos ou retrocessos em matéria de 

desenvolvimento energético sustentável.  

Existe uma ampla gama de estudos que visam analisar a sustentabilidade dos 

projetos de energia inspirados nesse grupo de indicadores. Por exemplo, Gagnon et 

al. (2002); Denholm e Kulcinski (2004); Hondo (2005); Bilek et al. (2006); Uchiyama 

(2007) e Weisser (2007) são salientados por Vera e Langlois (2007) como autores 

que utilizaram algum desses indicadores, incluindo-os em sua avaliação de ciclo de 

vida das tecnologias de geração elétrica e, transformando assim a Avaliação de 
Ciclo de Vida (ACV)9 em uma ferramenta para avaliar a sustentabilidade.  

Em maior ou menor medida, diferentes instituições governamentais no mundo 

também adaptaram a sua realidade os indicadores acima mencionados. No Brasil, a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) lançou o estudo intitulado Energia 
Renovável - Hidráulica, Biomassa, Eólica, Solar, Oceânica, visando “(...) 

esclarecer tomadores de decisão no governo e no setor privado, membros da 

academia, organizações ambientais, e demais setores da sociedade com interesse 

na questão da energia elétrica no Brasil (...)” (TOLMASQUIM ET AL, 2016, p. 6). 

Nesse estudo se assume de forma tácita várias das diretrizes e metodologias que 

inspiram a proposta de desenvolvimento energético sustentável.  

1.1 OBJETIVOS E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente pesquisa busca entender a atualidade e as tendências do 

crescimento das energias renováveis no cenário mundial, apontando algumas de 

_______________  
 
9 Segundo ABNT NBR ISO 14044:2009 a ACV enfoca os aspectos ambientais e os impactos 

ambientais potenciais ao longo de todo o ciclo de vida de um produto, desde a aquisição das 
matérias-primas, produção, uso, tratamento pós-uso, reciclagem até a disposição final. O ciclo de 
vida abrange os estágios consecutivos e encadeados de um sistema de produto, desde a aquisição 
da matéria-prima ou de sua geração a partir de recursos naturais até a disposição final  



 
 

19 

suas implicações socioambientais e geopolíticas mais evidentes. As principais 

questões que este trabalho pretende responder e que são tomadas como 

norteadoras para o seu desenvolvimento, são as seguintes: 

 

� Qual é a situação atual das energias renováveis na matriz energética 

mundial? 

� Quais são as estimativas para o crescimento das energias renováveis 

dentro da matriz energética mundial a curto, médio e longo prazo? 

� Como o crescimento das energias renováveis poderia alterar a 

geopolítica energética internacional? 

� Quais serão as possíveis implicações sociais e ambientais derivadas 

do crescimento das energias renováveis na matriz energética mundial?  

  
A pesquisa tem como seu objetivo geral: Analisar o crescimento das energias 

renováveis, visando identificar suas implicações geopolíticas e socioambientais.  

 

O primeiro capítulo trata das questões introdutórias como a apresentação 

das perguntas norteadoras, os objetivos da pesquisa, a relevância e a metodologia 

utilizada. 

O capítulo intitulado “A era do Petróleo e o advento das energias renováveis” 

tem o objetivo de analisar os fatores que propelem o atual crescimento das energias 

renováveis e a realidade atual desse processo. O capítulo inicia-se visualizando a 

relação entre energia e civilização, destacando o papel essencial dos recursos 

energéticos no metabolismo do sistema capitalista mundial. Seguidamente, são 

analisadas as causas do crescimento das energias renováveis, estando estas 

associadas direta ou indiretamente aos dilemas do modelo energético convencional 

e a outros fatores como a inovação tecnológica, o papel exercido por organismos 

internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e outras instituições 

preocupadas em mitigar a degradação ambiental e problemas associados ao 

subdesenvolvimento das nações, já que as energias renováveis poderiam contribuir 

com soluções. 

O capítulo nomeado “As estimativas sobre o desenvolvimento das energias 

renováveis” visa analisar os relatórios elaborados por diferentes agências e 

companhias que estudam o comportamento do setor a nível internacional. A seção 
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inicia recopilando alguns dos desafios no desenvolvimento das energias renováveis. 

Apesar do crescimento das energias renováveis nos últimos anos apresentar 

resultados significativos, existem elementos de caráter político, tecnológico, 

econômico, entre outros, que dificultam uma maior participação destas na matriz 

energética mundial. O capítulo finaliza debatendo os resultados desses relatórios.  

O quarto capítulo sob o título “A implicação geopolítica do crescimento das 

energias renováveis” apresenta um arcabouço conceitual que permite compreender 

a visão dos especialistas no tema da geopolítica energética e sobre as 

transformações que poderia acontecer nesta área. Para tanto, o capitulo inicia com 

uma breve história da conformação dessa área de estudo e de sua etapa clássica e 

critica. O objetivo é facilitar a compreensão do autor sobre os elementos conceituais 

que nutrem a geopolítica energética.  

O quinto capítulo debate as questões socioambientais associadas ao 

desenvolvimento atual das energias renováveis, levando em consideração as 

dimensões social, econômica e ambiental do desenvolvimento sustentável. Para 

tanto o capitulo inicia analisando a conformação da concepção de sustentabilidade e 

sua relação com a energia de forma geral e as energias renováveis em particular. O 

capitulo finaliza ponderando as implicações socioambientais das diferentes fontes de 

energia renováveis e, simultaneamente, apresenta uma breve panorâmica do 

comportamento atual das mesmas dentro da matriz energética mundial.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais da presente investigação. 

1.2 METODOLOGIA 

Sustentado em Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa pode ser qualificada 

como qualitativa atendendo a sua abordagem, e exploratória de acordo a seus 

objetivos10. Para Sampieri et al (2010), os estudos exploratórios se realizam quando 

o objetivo é examinar um tema ou problema pouco estudado, ou que não foi 

abordado anteriormente. Quer dizer, quando a pesquisa bibliográfica revela somente 

ideias debilmente relacionadas ou inconclusas. Esse é o caso das implicações 

geopolítica do desenvolvimento das energias renováveis. Por se tratar de um 

_______________  
 
10 Segundo o autor, com base nos objetivos, é possível classificar as pesquisas em três grupos: 
exploratória, descritiva e explicativa.  
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fenômeno recente, existe uma exígua bibliografia sobre as consequências 

geopolítica das energias renováveis. Segundo Criekemans (2011); Scholten e 

Bosman (2013) e Antunes (2014) as implicações da utilização das energias 

renováveis é salientada como a solução para a maior parte dos problemas 

energéticos e meio ambientais, no entanto permanece pouco claro quando se trata 

de questões geopolíticas. Para Scholten e Bosman (2016) a academia esta 

desprovida de estudos sobre as implicações geopolíticas de uma ampla difusão de 

sistemas energéticos sustentáveis. Por outro lado, existem vários estudos sobre as 

implicações socioambientais dos projetos de energia renováveis, em parte, 

motivados pela ONU que, no ano 2005, elaborou um conjunto de indicadores 

energéticos que possibilitariam avaliar progressos ou retrocessos no caminho ao 

desenvolvimento sustentável.  

Para Gil (2007 apud Gerhardt e Silveira, 2009), geralmente, a pesquisa 

exploratória envolve o levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e a análise de exemplos 

que estimulem a compreensão.  

A pesquisa bibliográfica e documental foram as principais técnicas de coletas 

de dados selecionadas para a elucidação do fenômeno. A pesquisa bibliográfica 

fundamenta-se em fontes bibliográficas; ou seja, os dados são obtidos a partir de 

fontes escritas. De acordo com Marconi e Lakatos (2009) a pesquisa bibliográfica 

abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo abordado, 

o que compreende desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 

pesquisas, monografias, teses, etc., até meios de comunicação orais e audiovisuais. 

Por outro lado, a pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos 

(MUÑOZ RAZO, 2011).  

Os dados utilizados na pesquisa foram de natureza secundária, obtidos a 

partir de relatórios elaborados por empresas e agências nacionais e internacionais 

especializadas no setor energético. Sendo a pesquisa de tipo qualitativa, foi utilizada 

a técnica de análises de conteúdo para o tratamento dos dados (BARDIN,1979 apud 

GERHARDT e SILVEIRA, 2009). Das diferentes modalidades propostas na literatura 
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para desenvolver a técnica de análise de conteúdo, neste trabalho, a modalidade 

apurada foi a análise temática11.  

Sustentando-se nesses pilares metodológicos, o trabalho atravessou 

diferentes etapas. Na primeira parte do trabalho, se buscou descrever a situação 

atual e o comportamento futuro das energias renováveis. Para tanto, desde a 

revisão bibliográfica inicial, se logrou identificar as principais agências e companhias 

especializadas na temática energética responsáveis da elaboração dos relatórios 

onde se encontram os cenários que serviram de fontes da pesquisa. O critério que 

permitiu determinar a relevância das agências especializadas, foi o grau em que 

seus dados foram utilizados pelos pesquisadores na área da energia. 

 Selecionadas as agências e companhias, foram selecionados os relatórios 

onde seriam apresentadas as estimativas sobre o comportamento futuro das 

energias renováveis dentro da matriz energética mundial. Comprovou-se que nesses 

relatórios existiam dois tipos de cenários ou formas em que eram apresentadas as 

estimativas sobre o crescimento das renováveis: os cenários do tipo forecasting, e 

os cenários do tipo backcasting (VER QUADRO 1). 

 
QUADRO 1- TIPOLOGIA DOS CENÁRIOS SEGUNDO A AGENCIA OU 

COMPANHIA RESPONSÁVEL. 
 

Cenário Agencia ou companhia Tipo de cenario 

IEO2016 EIA International Energy 
Outlook (IEO) 2016 

U.S. Energy Information 
Administration (EIA) Forecasting 

BPEO2016 BP Energy Outlook 2016 BP Forecasting 

 Exxon-Mobil Outlook for 
Energy 2016 Exxon-Mobil Forecasting 

WEO2016 
 

World Energy Outlook 
2016, Special Focus on 

Renewable Energy 

International Energy Agency 
(IEA) Forecasting 

IEA 450 450 Scenario International Energy Agency 
(IEA) Backcasting 

 
IEA’s and IRENA’s G20 de-

carbonization scenario 
2017 

The International Renewable 
Energy Agency (IRENA) 

International Energy Agency 
(IEA) 

Backcasting 

REmapDoubling
Options IRENAREmap 2016 edition The International Renewable 

Energy Agency (IRENA) Backcasting 

Fonte: O Autor (2017). 

_______________  
 
11 Segundo Minayo (2007 p. 316) apud Gerhardt e Silveira (2009, p. 84) “a análise temática consiste 
em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou frequência 
signifique alguma coisa para o objetivo analítico visado”.  



 
 

23 

 
Um cenário do tipo backcasting parte de estabelecer um futuro desejado para 

posteriormente analisar as ações ou passos que se precisam realizar para alcançar 

os objetivos almejados. Por outro lado, um cenário do tipo forecasting se constrói 

analisando as tendências atuais. Descritos no quadro acima, os relatórios 

selecionados provêm da U.S Energy Information Administration (EIA), a Agência 

Internacional para as Energias Renováveis (IRENA), as transnacionais British 

Petroleum e Exxon-Mobil, e por último, a Agência Internacional de Energia (AIE). 

Na segunda etapa, a investigação procurou aprofundar na questão das 

implicações geopolíticas do crescimento das energias renováveis. Para tanto seguiu 

as caraterísticas relatadas por Fonseca, (2002 apud GERHARDT e SILVEIRA, 

2009). A pesquisa começou com uma busca nas bases de dados Scielo, Web of 

Science, Google Acadêmico e no Portal de periódico Capes das palavras chaves 

“geopolítica das energias renováveis”. A pesquisa das palavras chaves foi realizada 

em espanhol, português e inglês e se restringiu ao período 2005 - 2017. O resultado 

foi uma série de artigos publicados em inglês entre os anos 2011 e 2017. Os autores 

que abordam essa nova área da geopolítica na data selecionada foram Criekemans 

(2011); Scholten, D.J. e Bosman (2013,2016); Paltsev (2016); O’Sullivan, Sandalow 

e Overland (2017). Depois de selecionadas as fontes, se utilizou o método 

documental para realizar o levantamento dos dados.  

Para tratar a questão socioambiental, se procedeu de forma análoga nas 

mesmas bases de dados e idiomas mencionados, utilizando como palavras chaves 

“aspectos socioambientais das energias renováveis” e “indicadores de 

sustentabilidade das energias renováveis”. A pesquisa dessas palavras chaves foi 

restringida ao período 2011-2017, gerando uma grande variedade de resultados que 

apresentavam como comum denominador os Indicadores Energéticos para o 
Desenvolvimento Sustentável (IEDS), elaborados por uma série de organismos 

associados à ONU. Novamente se utilizou o método documental para realizar o 

levantamento dos dados. 

Uma vez definido e apresentado o instrumental metodológico, e feitas as 

devidas considerações, apresenta-se, a seguir, a relevância e contribuição deste 

recorte de estudo ao Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (PPGMADE) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
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1.3  RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

Segundo Sachs (2009, p. 29), “uma nova forma de civilização, fundamentada 

no aproveitamento sustentável dos recursos naturais, não é apenas possível, mas 

essencial”. Essas ideias são compartilhadas na presente pesquisa, onde é possível 

observar como as energias renováveis são chaves na construção de um modelo 

energético diferente, capaz de superar as problemáticas socioambientais e 

geopolíticas derivadas do uso dos combustíveis fósseis. Contudo, a transição a um 

modelo energético mais sustentável, está condicionada também na opinião do autor 

acima colocado, pelo desenvolvimento de uma abordagem holística e interdisciplinar 

“(...) na qual cientistas naturais e sociais trabalhem juntos em favor do alcance de 

caminhos sábios para o uso e aproveitamento dos recursos da natureza, 

respeitando a sua diversidade” (SACHS, 2009, p.31-32). 

As reflexões trazidas pelo autor, colocam em evidência o caráter estratégico 

da energia, cujas problemáticas representam além de um desafio civilizatório, um 

desafio gnosiológico que demanda novas aproximações e nexos entre as disciplinas 

científicas. Precisamente, essas questões salientadas, vão ao encontro dos 

interesses do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(PPGMADE), que tem entre seus principais objetivos produzir conhecimento relativo 

ao Desenvolvimento e suas relações com o Meio Ambiente “(...) desde uma 

concepção interdisciplinar e crítica que contribua à construção de uma sociedade 

economicamente sustentável, ambientalmente responsável e socialmente justa” 

(PPGMADE, p. não paginado). Nessa perspectiva, tornam-se de interesse imediato 

do Programa as temáticas de estudo que extrapolam os limites e fronteiras 

disciplinares do conhecimento, tal como é o caso da questão energética e seus 

aspectos geopolíticos e socioambientais. 

O futuro das renováveis, assim como as implicações de seu desenvolvimento 

nas dimensões socioambiental, politica, comercial, entre outras, representam uma 

área de interesse da linha “Energia, meio ambiente e desenvolvimento” onde se 

analisam temas tais como: o desafio energético frente à crise ambiental global; 

fontes e usos de energia; o papel das energias renováveis no desenvolvimento 

sustentável e outros enfoques. 
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Além da pertinência ao PPGMADE, a pesquisa explora os incipientes estudos 

sobre as consequências geopolíticas das renováveis, auxiliando outros estudos que 

pretendam contextualizar uma região, país especifico, ou uma escala internacional. 
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2. A ERA DO PETRÓLEO E O ADVENTO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS. 

2.1  ENERGIA E CIVILIZAÇÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS. 

A energia é um fenômeno difícil de definir. Etimologicamente, o termo se 

deriva do grego e significa força ativa. Pode-se apresentar em forma de trabalho ou 

calor e também pode adquirir diferentes denominações como mecânica, térmica, 

cinética, química, elétrica, luminosa, nuclear, eletromagnética, entre outras. Segundo 

a famosa lei da transformação da matéria formulada pelo químico francês Antoine-

Laurent de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, 

com o que se entende que essas modalidades, servem para definir as diferentes 

transformações ou estados em que se apresenta a energia cotidianamente. O 

conceito pretende aludir à capacidade de um fenômeno, sistema, corpo, substância 

para realizar um trabalho. 

Outro aspecto interessante da energia diz respeito ao estágio dos recursos 

energéticos ao serem consumidos. Nesse sentido se usam os termos energia 

primária e secundária. A energia primária está relacionada à energia existente em 

diferentes elementos da natureza antes de ser consumida ou transformada. Ou seja, 

consiste na energia contida nos combustíveis crus, a energia solar, a eólica, a 

geotérmica e outras formas de energia que constituem uma entrada ao sistema. A 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) a define como:  

 
Recursos naturais disponíveis direta ou indiretamente, que não sofrem 
nenhuma modificação química ou física para seu uso de energia. As 
principais fontes normalmente consideradas pelos balanços energéticos dos 
países da América Latina e do Caribe são: petróleo, gás natural, carvão, 
hidroeletricidade, lenha e outros subprodutos de lenha, biogás, geotérmica, 
eólica, nuclear, solar e outras como bagaço e resíduos agrícolas ou urbanos  
(ALTOMONTE e COVIELLO, 2003, p. 8 tradução nossa). 

 

Quando a energia primária não pode ser utilizada diretamente, deve ser 

transformada em uma fonte de energia secundária definida como: 
 
Conjunto de produtos energéticos que passaram por um processo de 
transformação química ou física, o que os torna mais adequados para o seu 
uso final. Em geral,  são considerados como produtos secundários: óleo 
combustível (também chamado óleo combustível ou combustível), óleo 
diesel (ou gasóleo), gasolina (de diferentes octanos, com ou sem chumbo), 
querosene, gás de petróleo liquefeito (GLP), querosene de gasolina e de 
aviação, nafta, gás de refinaria, eletricidade, carvão vegetal, gases, coque, 
gás de alto-forno (ALTOMONTE e COVIELLO, 2003, p. 8 tradução nossa).  
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A quantidade de energia (primária e secundária) disponível para satisfazer as 

necessidades energéticas de um país, é denominada oferta total12. A energia uma 

vez transformada e distribuída, é conhecida como energia final. A quantidade de 

energia final, considerando-se todos os tipos de energia à disposição das 

sociedades, corresponde a pouco menos da metade da energia primária disponível 

ao princípio da cadeia de produção energética (FUSER, 2013). 

As necessidades energéticas da humanidade estão em constante evolução. 

Os primeiros métodos orientados a satisfazer as necessidades energéticas, estavam 

relacionados a problemas típicos da antiguidade como alimentação, disposição de 

uma fonte de iluminação noturna e garantir o aquecimento nas regiões frias que 

vinham sendo conquistadas pelos humanos. Para isso o homem apropriou-se do 

uso do fogo e desenvolveu a agricultura e a pecuária o que permitiu-lhe armazenar 

energia excedente nos animais e alimentos e assim conseguiram sobreviver em 

ambientes hostis (FONSECA, 1972; HÉMERY; BEBIER; DELÉAGE, 1993; apud 

FARIAS e SELLITTO, 2011).  

Com a diversificação do trabalho, que tinha por objetivo a otimização das 

tarefas, emergiram novas formas de utilização de energia, descobertas e 

aprimoradas pelo desenvolvimento do saber científico e tecnológico. Também se 

promoverá a invenção de dispositivos mecânicos complexos capazes de aproveitar 

a energia contida nos ventos e no vapor (PIERRE, 2011 apud FARIAS e SELLITTO, 

2011).  

Contudo, durante grande parte da história da humanidade as principais fontes 

de energias utilizadas se resumam à madeira das árvores13, o vento e a força 

muscular dos animais e do próprio homem. Essa situação mudaria apenas com a 

chegada do século XVIII quando o carvão mineral se tornou a principal fonte de 

energia.  

O carvão mineral surge na era do vapor e seria considerado o primeiro 

combustível fóssil usado em larga escala. Com o carvão se estabelecia o início de 

_______________  
 
12 Seu cálculo depende da fórmula seguinte: Oferta Total = Produção + Importação – Exportação +/- 
Variação de inventários – Energia não aproveitada (ALTOMONTE e COVIELLO, 2003). 
13Era tão importante esse recurso em grande parte da história humana, e o seu uso tão 
indiscriminado que provocou a destruição das florestas na Europa e em boa parte da Ásia, do Oriente 
Médio e do continente americano. 
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uma nova era, marcada pela revolução industrial, o surgimento do automóvel e 

posteriormente a exploração do petróleo (AMARAL, 2010, apud FARIAS e 

SELLITTO, 2011). O carvão seria a principal fonte primária de energia até 1961, 

quando foi ultrapassado pelo petróleo. O Carvão Mineral é uma rocha sedimentar, 

de origem fóssil como explica León (2006): 

 
O carvão é uma massa estratificada compacta de matéria vegetal, sua 
decomposição foi levada a várias etapas de perfeição e foi combinada em 
suas propriedades químicas e físicas como resultado da ação geológica. Os 
restos dos vegetais sofrerão um processo de degradação, aumentando a 
pressão e a temperatura. Essas mudanças incluem alterações complexas 
nos compostos que formam a estrutura das plantas para produzir o carbono, 
com a liberação de dióxido de carbono e metano. As mudanças físicas 
incluem escurecimento na cor, aumento da dureza, solidez na consistência 
mineral e alteração na fratura  (LEÓN, 2006, p. 92 tradução nossa) 
 

 

Atualmente, o principal uso da combustão direta do carvão é na geração de 

eletricidade, por meio de usinas termoelétricas. No ano 2014 o carvão era 

responsável pelo 40,8% da geração de eletricidade a nível mundial14. Segundo 

dados fornecidos pela multinacional British Petroleum, no ano 2016 se consumiram 

3732 Mtep de carvão no mundo. A região que é a principal responsável por esses 

números é Ásia com 2753 Mtep. O país com o maior consumo de carvão na 

atualidade é a China com 1887,55 Mtep, ou seja, pouco mais da metade do 

consumo global desse recurso energético (BP, 2018).  

Outro importante combustível fóssil é o gás natural. Resulta de uma mistura 

de hidrocarbonetos leves, formado quando camadas de animais e vegetais 

soterrados ficam submetidas a intenso calor e pressão ao longo de milhares de 

anos. No Brasil, a lei número 9.478/976 de agosto de 1997 fornece a seguinte 

definição sobre o gás natural ou gás: (...) todo hidrocarboneto que permaneça em 

estado gasoso nas condições atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de 

reservatórios petrolíferos ou gasíferos, incluindo gases úmidos, secos, residuais e 

gases raros (BRASIL, 1997).  

Segundo alguns registros, desde 1821, o gás natural era usado para fins de 

iluminação nos Estados Unidos, porém seu uso em grande escala aconteceria no 

século XX, dado os avanços nas áreas da metalurgia, técnicas de soldagem e 

_______________  
 
14São considerados nessa cifra a turfa e o xisto betuminoso. 



 
 

29 

construção de tubos que permitiram um crescimento acelerado na construção de 

grandes gasodutos indispensáveis para essa indústria. No ano 2016, o consumo 

mundial de gás alcançou a cifra de 3204,14 Mtep. Europa e a América do Norte são 

as responsáveis por mais da metade do consumo total desse recurso, que, 

conjuntamente, consumiram 1813,73 Mtep no ano de 2016. Nessas regiões se 

encontram os principais produtores a nível mundial, ou seja, Estados Unidos com 

uma produção de 690,81 Mtep e Rússia 521,45 Mtep (BP, 2017).  

Dada sua participação na matriz energética mundial o petróleo é o mais 

importante dos combustíveis fósseis, como será analisado a seguir. 

2.2  O PETRÓLEO: PRINCIPAL RECURSO ENERGÉTICO 

O petróleo é uma substância oleosa e inflamável formada por uma 

combinação complexa de hidrocarbonetos. O petróleo é produto da decomposição 

de material orgânico em rochas sedimentares submetidos a enormes pressões e 

altas temperaturas durante o transcurso de milhares de anos. Como determinado 

por Yergin (2012), a humanidade conhece o petróleo desde a antiguidade. No 

Oriente Médio era chamado de betume e muito dos primeiros historiadores, entre 

eles o grego Diodoro, se referiram a ele como asfalto “Muitos milagres inacreditáveis 

ocorrem na Babilônia, mas não há nenhum igual à grande quantidade de asfalto lá 

existente” (YERGIN, 2012, p.24). Os usos desse produto, chamado assim por causa 

do grego petrus que significa pedra e oleum que significa óleo, eram vários na 

antiguidade. Desde a pavimentação de vias, uso militar, construção de muralhas 

entre outras. Segundo o próprio Yergin (2012), para os idos do século XIX, o 

petróleo seria usado para prover iluminação e é quando surgem as primeiras 

indústrias rudimentares de refino do petróleo na Galícia e na Romênia destinadas à 

produção de querosene. 

Segundo Amaral (2010) citado por Farias e Sellitto (2011) considera-se o ano 

de 1859 como o marco zero da industrialização do petróleo. Foi nesse ano que o 

americano Edwin Laurentine Drake perfurou o primeiro poço de petróleo na 

Pensilvânia utilizando uma técnica desenvolvida a partir das técnicas de exploração 

das minas de sal. O sobressalente nesta história era que o petróleo se encontrava a 

uma profundidade de 21 metros, quando até então o petróleo aproveitado era o que 

aflorava na superfície.  
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A explosão da indústria automobilística, no início do século XX, viu a 

produção e venda de gasolina superando a de querosene, em 1911. Posteriormente, 

na década de 1930, o desenvolvimento da indústria petroquímica possibilitou a 

diversificação dos derivados de petróleo. A gasolina é o principal produto do 

processo de refinação, mas também é possível obter: gás liquefeito, naftas, óleo 

diesel, querosenes, óleos combustíveis, asfaltos, lubrificantes, solventes, parafinas, 

coque de petróleo e resíduos (AMARAL, 2010 apud FARIAS e SELLITTO, 2011).  

Atualmente o petróleo se configura como o alicerce fundamental do 

desenvolvimento tecnológico e econômico em geral. Destarte pode se afirmar que 

está é a era do petróleo. Sua onipresença é salientada pelo analista brasileiro Ygor 

Fuser na obra “Energia e Relações Internacionais”:  

 
O petróleo está presente o tempo todo no cotidiano das pessoas, desde o 
momento em que despertam, pela manhã, até a hora de dormir. A pasta de 
dentes (e também a escova), as roupas de tecido sintético, a armação dos 
meus óculos, o teclado do computador em que estou escrevendo esse 
texto. Olhe ao seu redor e repare quantos objetos são feitos de plástico, o 
principal produto da indústria petroquímica. A maior parte do alimento que 
comemos é produzido com adubos e inseticidas, quase todos oriundos do 
petróleo, assim como o asfalto das estradas por onde a produção agrícola 
passa até chegar às cidades, transportada em caminhões movidos a óleo 
diesel. Sem falar, é óbvio, na gasolina, no querosene, e em dezenas de 
outros derivados (FUSER, 2013, p. n/p).  
  

 

As cifras demonstram a certeza da apreciação acima. Segundo a AIE, no ano 

2014 o petróleo se constituía como a principal fonte de energia primária ocupando 

31,3%, seguida pelo carvão 28,6% e o gás natural 21,2% (IEA, 2016a, p. 6). O 

petróleo é fundamental no setor do transporte. Estima-se que o 64,5% do consumo 

total desse produto no ano 2014 correspondeu a esse setor (IEA, 2016a, p. 33). 

2.3   A RELAÇÃO ENTRE A ENERGIA E O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE 

CAPITALISTA 

Os recursos energéticos nunca exerceram um papel tão determinante no 

desenvolvimento de uma formação econômica social, como no caso do sistema 

capitalista. Para Oliveira (2015) a energia está intimamente ligada à lógica capitalista 

do Sistema Internacional, já que a energia se torna um conceito multidimensional 

que diz respeito à própria estrutura das sociedades. Sem energia, não existe 



 
 

31 

comércio, geração de empregos, nem consumo ou desenvolvimento e, por isso, 

compromete-a a manutenção da ordem política e mesmo da soberania. 

Para Marx a substituição das fontes de energia no início da Revolução 

industrial foi um processo orientado a satisfazer uma nova lógica de produção. “O 

aumento do tamanho da máquina-ferramenta e do número de instrumentos (...) 

exige um motor mais possante” (MARX, 1987, p. 429 apud SIMIONI, 2006, p. 68).  

Lins (2011) considera que os recursos energéticos são propulsores e 

lubrificantes da circulação e expansão do capital. Para isso o autor se sustenta no 

conceito marxista de circulação: “A circulação, quer dizer, a corrida efetiva das 

mercadorias no espaço é resolvida pelo transporte” (MARX, 1976, p. 152 apud LINS, 

2011, p. 3), do que segundo o autor o Marx infere que o “capital produtivo engajado 

nessa indústria agrega (...) valor aos produtos transportados” (MARX, 1976, p. 150 

apud LINS, 2011, p.3). Por tanto, o desenvolvimento de meios de comunicação e 

transporte que permitiram movimentar mercadorias com baixo custo, forma parte do 

ciclo de reprodução do capital, ou seja, “uma condição para a produção baseada no 

capital, e promovida por este por essa razão” (MARX, 1976, p. 524 apud LINS, 2011, 

p. 4). 

Destarte, as melhorias no setor do transporte, além de incrementar a margem 

do lucro, possibilita a expansão do capital, permitindo o alcance de novos mercados. 

Lins (2011) consegue argumentar a importância do transporte e, por conseguinte da 

energia, para o desenvolvimento adequado do sistema capitalista: “Se transportar e 

comunicar são cruciais para a circulação e se revelam imprescindíveis ao processo 

acumulativo, o recurso cujo emprego determina esses movimentos – o energético – 

é decisivo para a dinâmica do capital.” (LINS, 2011, p. 4). 

Como salientado por Altvater (2007 apud FUSER, 2013) a energia fóssil 

provocaria séria mudanças na organização do trabalho que acompanhou a 

Revolução Industrial permitindo a organização da produção independentemente do 

tempo social, biológico e dos demais ritmos naturais. O posterior desenvolvimento 

das redes de eletricidade e do motor elétrico trouxe mudanças substanciais nos 

hábitos socioculturais da humanidade. Muitas atividades confinadas ao período 

diurno começaram a se desenvolver também durante a noite, além do que, a 

eletricidade serviu de base para muitas das inovações tecnológicas essenciais na 

vida moderna, como a informática, a robótica e as telecomunicações. O 

desenvolvimento da indústria petroquímica permitiu a criação de diversos materiais, 
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onipresentes na vida moderna. Por outro lado, a invenção do motor de combustão 

interna acelerou os processos econômicos e sustentou a integração da economia 

mundial. 

Apesar de seus inúmeros benefícios, o modelo energético baseado nos 

combustíveis fósseis apresenta uma série de inconvenientes, sendo o principal deles 

derivado do caráter não renovável desses recursos o que coloca o desenvolvimento 

da sociedade moderna sob bases frágeis. Os dilemas do modelo energético 

convencional serão abordados a seguir, no intento de entender as causantes 

sociais, políticas e econômicas que impulsionam o desenvolvimento das energias 

renováveis e, consequentemente, a transição para outro modelo energético. 

2.4  MODELO ENERGÉTICO CONVENCIONAL E DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Existe uma serie de problemáticas associadas ao modelo energético vigente. 

Entres os elementos que podem ser elencados sobressai o caráter não renovável 

dos combustíveis fósseis, a relação direta entre uma escassez inesperada destes 

recursos e a intensificação drástica dos conflitos internacionais e os desafios 

socioambientais que a humanidade enfrenta atualmente.  

Para o físico brasileiro José Goldemberg, os principais problemas decorrentes 

e limitações do uso de uma matriz energética fortemente dependente de 

combustíveis fósseis, como a atual, podem se resumir em exaustão dos 

combustíveis, segurança no acesso aos combustíveis fósseis e degradação da 

saúde e das condições ambientais: 
 
Exaustão dos combustíveis: As reservas existentes destes combustíveis 
fósseis são conhecidas, sendo previsível que elas se esgotem, sejam 41 
anos para petróleo, 63 para gás natural e 147 para o carvão, isto é, dentro 
de uma ou duas gerações;  
Segurança no acesso aos combustíveis fósseis: Uma vez que as principais 
reservas estão distribuídas de forma desigual entre os países, gerando 
problemas geopolíticos no acesso a elas;  
Degradação da saúde e condições ambientais: tanto no nível local (poluição 
atmosférica), nível regional (chuva ácida) e nível mundial (aquecimento 
global), produzido principalmente pelo CO2 resultante da queima de 
combustíveis fósseis (GOLDEMBERG, J., 2015, p. 36) 

 

Contudo essas razões não se apresentam dissociadas de vários dissensos, o 

que demonstra as complexidades científicas e sociopolíticas que envolvem o 

desenvolvimento das fontes de energia. Dentre elas: a) a insustentabilidade para 

colocar o debate entorno ao momento onde começará a escassez dos combustíveis 
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fósseis; b) os conflitos internacionais vistos sob uma perspectiva histórica e a 

emergência do petróleo como recurso estratégico e, por último, c) as controversas 

em relação ao papel dos combustíveis fósseis no aquecimento global e mudanças 

climáticas em curso. 

 

a) A insustentabilidade para colocar o debate entorno ao momento onde 

começará a escassez dos combustíveis fósseis.  

 

Um dos principais problemas que acompanham o modelo energético que 

sustenta o desenvolvimento do sistema capitalista é sua insustentabilidade, já que 

depende do uso intensivo de um recurso não renovável: o petróleo. Isso representa 

uma grave ameaça para o sistema capitalista e seu modelo civilizatório. Como alerta 

Daniel Yergin, a civilização contemporânea se desmoronaria por seu próprio peso, 

caso os poços de petróleo secassem de forma súbita (YERGIN, 1993 apud FUSER, 

2013).  

Oliveira (2007) salienta que existem vários agentes especializados no estudo 

do setor petrolífero que percebem como iminente, o “pico” da produção mundial 

desse produto e, portanto o começo do decrescimento de sua produção mundial até 

sua total desaparição em quatro ou cinco décadas após esse pico (OLIVEIRA, 

2007). O conceito do “pico” é uns dos aportes da teoria de Hubbert. Marion King 

Hubbert desenvolveu um modelo matemático baseado no cálculo do volume das 

reservas disponíveis e na velocidade da extração deste recurso. Segundo sua teoria, 

a extração de um poço qualquer segue uma curva em forma de sino, ou seja, com 

um máximo ou pico em seu centro; a partir desse momento, a extração de cada 

barril de petróleo se torna mais cara até que a produção deixar de ser rentável. 

Considerando adequadamente os dados do volume das reservas poder-se-ia 

projetar a curva da produção de um único poço de petróleo, de campos ou qualquer 

região petrolífera inteira. Teoricamente a posse dos dados completos sobre as 

reservas globais permitiria projetar a curva de produção mundial (CAMPBELL, 2005; 

FUSER, 2005; OLIVEIRA, 2007; HOPKINS, 2008). 

Segundo relata Fuser (2005), no final da década de 1990, um grupo de 

geólogos aplicou a teoria de Hubbert à produção mundial de petróleo e o resultado 

do estudo foi bastante alarmante porque previa que ela caminhava para atingir o 

pico num prazo bastante curto. São vários os pesquisadores e organizações 
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especializadas no estudo do setor petrolífero que consideram eminente o alcance do 

pico da produção mundial. Algumas destas organizações são: a Association for the 
Study of Peak Oil and Gas (ASCO), e o Oil Depletion Analysis Center (ODAC). 

Entre os pesquisadores destacamos geólogos Collin J. Campbell e Kenneth 

Deffeyes (FUSER, 2005; OLIVEIRA, 2007). 

Contudo, existem controvérsias e uma série de pesquisadores que mantém 

uma posição otimista, como destaca o economista Morris Adelman. Esse grupo 

critica, em primeiro lugar, os fracassos de previsões passadas. Ademais “(...) 

confiam que a introdução de novas tecnologias levará à descoberta de reservas 

ainda desconhecidas e permitirá melhorias sensíveis nos níveis de recuperação do 

petróleo existente” (FUSER, 2005, p. 52).  

Datar com precisão quando acontecerá o pico petrolífero mundial não é um 

cálculo simples como alertado por Oliveira (2007). Esse autor lembra como Hubbert 

foi bem sucedido com seu cálculo do pico da produção continental dos EUA, porque 

suas reservas já foram bem conhecidas desde os anos 1950; não obstante grande 

parte da produção estadunidense atual acontece em regiões como Alaska ou nos 

campos offshore15 do Golfo do México, ou seja, em regiões que não foram 

consideradas por Hubbert. 

Para prosseguir nesse debate, é preciso esclarecer alguns conceitos. Fuser 

(2005) esclarece que, na linguagem da indústria petroleira, existe uma diferença 

entre recurso e reserva. O primeiro refere-se ao total de um determinado mineral 

existente na crosta terrestre e, o segundo, as parcelas de cada mineral que podem 

ser extraídas com as técnicas disponíveis e a um custo aceitável. As reservas 

também podem ser divididas em comprovadas, prováveis e possíveis. Consideram-

se reservas comprovadas aquelas com mais de 90% de chances de serem extraídas 

ao longo da vida útil de um campo; reservas prováveis são aquelas que têm mais de 

50% de chances de ser técnica e economicamente possíveis; e por último, têm-se 

como reservas possíveis aquelas que possuem essa chance em escala menor que 

50%. Finalmente para avaliar as reservas “o parâmetro usado convencionalmente é 

a razão entre a reserva comprovada e a produção, expressa na forma de r/p, uma 

_______________  
 
15Offshore é um termo da língua inglesa e que significa “afastado da costa”, na tradução para o 
português. Serve para designar a exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultra 
profundas.  
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divisão cujo resultado se expressa num determinado número de anos – o tempo 

necessário para consumir toda a reserva” (FUSER, 2005, p. 53).  

Esclarecido esses conceitos pode-se entender alguns elementos que 

sustentam o debate entorno ao pico petrolífero. Por exemplo, o desenvolvimento 

tecnológico nas áreas da exploração e da extração constantemente permite 

considerar “recursos” como “reservas”. “Quanto maior a base de recursos, maior 

quantidade de petróleo tem chances de ser transferida para a categoria de reserva 

comprovada, mais tempo levará até o pico da produção ser alcançado e mais 

petróleo será produzido em última instância” (WEO 2004 apud FUSER, 2005, p. 53). 

Portanto a despeito de ser um recurso não renovável, uma parte dos especialistas 

observam com otimismo o futuro desde que sejam feitos os investimentos 

necessários16.  

O principal problema que enfrenta a visão otimista sobre o futuro da indústria 

petroleira é o ritmo lento da expansão das reservas comprovadas em relação ao 

consumo. Para Goodstein (2004), citado por Fuser (2005), é clara a relação entre a 

desaceleração da taxa de crescimento da descoberta de petróleo e o mesmo 

fenômeno que levou às previsões do pico de Hubbert. Oliveira (2007), inspirado em 

Campbell (2005), também nota como as descobertas dos maiores campos 

petrolíferos, que na atualidade contam com o maior volume de reservas totais, foram 

descobertas da década de 1960-1970 do século XX. A partir desse momento “(...) as 

descobertas aumentaram em número de novos poços, mas com volumes cada vez 

menores, se comparadas aos grandes poços gigantes já em exploração” 

(CAMPBELL, 2005 apud OLIVEIRA, 2007, p. 47).  

Do lado otimista, Adelman (2004), citado por Fuser (2005), responde que o 

avanço tecnológico sempre amplia o montante de petróleo disponível. O autor faz 

referência à produção de petróleo offshore: 

 
Em 1950, não havia produção de petróleo offshore – ele era considerado 
altamente ‘não-convencional’. Cerca de 25 anos depois, poços offshore 
estavam sendo perfurados em profundidades de 1 mil pés. E 25 anos 
depois disso, trabalhadores petroleiros estavam fazendo perfurações em 
águas com 10 mil pés de profundidade – depois que o avanço tecnológico 
permitiu que eles perfurassem sem a dispendiosa estrutura de aço que 

_______________  
 
16 Segundo Igor Fuser (2013) esse é o caso de Daniel Yergin em: YERGIN, Daniel, Energy Under 
Stress. In: CAMPBELL, Kurt M.; PRICE, Jonathon, The Global Politics of Energy. Washington: The 
Aspen Institute, 2008, p.23. 
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antes tornava cara demais a exploração de petróleo em águas profundas. 
Hoje, 1/3 de toda a produção de petróleo nos EUA vem de poços offshore 
(FUSER, 2005, p. 56).  
 

 

Fuser (2005) continua analisando como a visão otimista considera o avanço 

do conhecimento, o meio para cada vez mais aproveitar os chamados petróleos “não 

convencionais”, como o óleo extrapesado. Esse tipo de óleo se encontra em grandes 

quantidades em países como Venezuela e Canadá. Porém Fuser (2005) descreve 

alguns problemas atuais que enfrenta a exploração desse tipo de material. 

Primeiramente trata-se de uma exploração lenta e cara17. Em segundo lugar, deve-

se considerar um maior impacto ambiental que no caso da exploração tradicional18.  

Apesar do debate, o modelo de Hubbert, na década de 1970, serviu como 

uma das primeiras alertas sobre o caráter não renovável do principal combustível 

fóssil do modelo energético vigente e, portanto, suas implicações vão além da mera 

estimativa matemática do momento em que se iniciaria a depleção mundial desse 

produto. Essa teoria é o ponto de partida para pensar e planejar uma transição a um 

modelo energético diferente, evitando assim as consequências nefastas de uma 

escassez repentina do petróleo.  

O debate gira em torno do momento em que se alcançará o pico, portanto 

ninguém nega que uma grande crise petrolífera mundial acontecerá a partir do início 

da depleção da produção mundial, independente de quando esta ocorra. Destarte, 

coincide com Oliveira (2007) quando propõe a necessidade de discutir desde já a 

relevância da transição para outro modelo energético. Postergar a transição constitui 

uma decisão arriscada que, provavelmente, a tornaria muito mais custosa - se as 

condições históricas exigirem que seja feito muito rapidamente - que se começara 

desde hoje, de forma gradual e planejada.  

Logo, não é tão relevante saber com precisão quando vai acontecer o fim da 

produção do petróleo, o relevante é reconhecer que é um produto não renovável, 

além do que, quanto mais rápido se administrem e implementem ações em prol da 

_______________  
 
17 Já que um poço de petróleo extrapesado produz aproximadamente entre 5 a 100 barris diários, 
enquanto um poço convencional consegue facilmente a faixa dos 10 mil barris diários, quando todos 
os demais fatores sendo iguais (SALAMEH, 2003 apud FUSER, 2005, p.57). 
18Isto é especialmente marcado no caso da extração do petróleo contido nas areias betuminosas por 
ser um processo muito parecido à mineração a céu aberto e que exige maiores quantidades de 
energia, tempo e trabalho. 
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transição desse modelo energético, menor será o grau de vulnerabilidade 

econômica, social e política face um cenário de esgotamento abrupto deste produto.  

Nesse cenário de transição forçosa e não planejada, existe um alto grau de 

probabilidade de que se incrementem os conflitos diplomáticos e militares.  

 

(b) Os conflitos internacionais e a emergência do petróleo como recurso 

estratégico. 

 

As disputas pelos recursos, sejam eles naturais ou produzidos e acumulados 

socialmente, é um fenômeno de longa data. Os conflitos entre os grupos humanos 

pelos recursos escassos e vitais para sua formação econômica e social têm 

modelado em muitos sentidos o desenvolvimento da humanidade. Em grande parte 

da história humana o recurso mais cobiçado era a terra. Está era conquistada para o 

desenvolvimento, principalmente, da atividade agrícola até meados da Idade Média, 

quando os conflitos visavam a conquista de algum bem secundário associado à 

terra, como água, materiais preciosos, madeira, dentre outros. 

A madeira era um recurso importantíssimo e sumamente almejado, durante a 

era pré-industrial, por seus vários usos. Nesse sentido Oliveira (2007) diz: 

 
Durante a era pré-industrial a madeira era o principal recurso natural de uso 
massivo para praticamente todas as civilizações e sociedades, pois, apesar 
do baixo valor comercial se comparado aos metais preciosos, tinha usos tão 
variados que a tornavam absolutamente vital. A madeira era essencial como 
matéria-prima para a engenharia e arquitetura, na construção de casas, 
pontes, castelos ou fortalezas. Nos meios de transportes era usada para 
fabricar desde rodas, carroças e carruagens até as caravelas e os galeões 
que cruzavam os mares. Era usada no artesanato dos móveis ou de 
instrumentos essenciais para a agricultura, como as peças de arado, 
ferramentas e moinhos; ou ainda na produção de tecidos, onde os teares 
eram feitos de madeira e alguns tipos de árvores, como o Pau-Brasil eram 
muito usadas para o tingimento. Grande parte das armas, como arcos, 
flechas, dardos e setas, parte dos escudos, lanças, balistas e até mesmo 
catapultas, eram feitos de madeira. Além de todos esses usos, a madeira 
era um recurso energético, tão essencial, que pode ser considerada a mais 
importante fonte de energia e calor controlada pelo Homem durante 
milhares de anos, justamente porque os vegetais têm uma capacidade 
única de absorver e armazenar a energia solar (OLIVEIRA, 2007, p. 22). 
 

 

Porém, no século XVIII, duas revoluções iniciaram um processo que sacudiu 

a realidade socioeconômica global: a revolução industrial do século XVIII e início do 

XIX e relacionada a esta, a revolução dos meios de transporte. Ambas revoluções 



 
 

38 

consolidaram as relações capitalistas de produção na economia mundial. 

Atualmente, o sistema capitalista é o modelo de organização social que impera no 

mundo moderno, determinando as relações políticas e econômicas a nível 

internacional. Trouxe, consequentemente, novas formas de relacionamento e 

apropriação dos recursos, além dos estados com seu poderio militar, a empresa 

capitalista derivou outro importante agente na disputa pelos recursos vitais. 

Como foi analisado anteriormente, os processos de produção, 

comercialização, acumulação e consumo, substâncias para o desenvolvimento do 

sistema capitalista, demandam quantidades enormes de energia, o que torna aos 

recursos energéticos indispensáveis a esse sistema (LINS, 2011), outorgando-lhes, 

desde as transcendentais revoluções industriais até o presente, um caráter cada vez 

mais central na nova economia mundial (OLIVEIRA, 2007), impulsionando seu 

caráter estratégico e colocando-os no core dos principais conflitos do século 

passado e inícios do presente (KLARE,2000). 

São vários os elementos que poderão ser colocados para argumentar a 

importância do petróleo no desenrolar dos principais conflitos do século passado e 

do presente. Por exemplo, o petróleo foi fundamental durante o desenvolvimento das 

grandes guerras do século XX. Relacionados à primeira guerra mundial, se 

encontram fatos históricos que demonstram como esse recurso foi adquirindo cada 

vez maior importância para os estrategistas militares. No início dessa guerra os 

franceses moveram milhares de soldados que combateram na frente francesa, 

usando os táxis que existam nas cidades. Essa iniciativa lançou as bases das 

marchas motorizadas na estratégia militar e elevou o petróleo a outro patamar na 

logística militar (YERGIN, 1991). Na Inglaterra, Winston Churchill prevendo o futuro 

conflito e em seu posto de Lorde do Almirantado da armada inglesa implementou um 

programa que substituiu a frota movida pela queima do carvão por novas 

embarcações com motores de combustão à óleo. Assim, conseguiu diminuir o peso 

das embarcações ganhando em velocidade e autonomia. Porém, como a Inglaterra 

não contava na época com as reservas necessárias em seu território, acabou por 

comprar 51% das ações da companhia Anglo-Persian, responsável pela exploração 

de petróleo no Oriente, e paralelamente, aumentou a influência política e militar 

nessa região com o objetivo de garantir o fornecimento de óleo para os navios 

ingleses. O petróleo também propulsionou, durante a Batalha do Somme, em 1916, 
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a arma secreta inglesa, chamada de diferentes formas como caterpillar, landship e 

que finalmente seria conhecida como o tank (YERGIN, 1991). 

Durante a segunda guerra mundial, que é normalmente considerada uma 

guerra contra o nazi fascismo, o petróleo exerceu também uma forte influência 

durante todo o conflito. O Japão dependia quase totalmente do petróleo importado, 

principalmente, dos Estados Unidos, e precisava da matéria-prima para a sua frota 

naval. Porém, em resposta à invasão japonesa da China, os Estados Unidos 

decidem limitar as exportações de petróleo para o Japão, em 1941. Para muitos 

especialistas, essa medida foi parte das motivações que levaram ao ataque japonês 

a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Já na Europa os especialistas 

consideram que as grandes reservas de petróleo no Azerbaijão, então parte da 

União Soviética, era um dos alvos da incursão alemã rumo ao leste, em 1941. Outro 

motivo do conflito igualmente relacionado ao petróleo é o ataque soviético ao 

nordeste da Romênia que colocou a tropa soviética a poucos quilômetros de Ploesti, 

principal fonte de petróleo da Alemanha, responsável por 58% do total de petróleo 

importado por esse país. Para Yergin (1991) esses fatores pesaram na decisão de 

Hitler de invadir a União Soviética. 

As disputas pelo petróleo também têm propelido outros conflitos mais 

contemporâneos como a guerra do golfo pérsico e a guerra de Iraque, e estão 

relacionadas às atuais tensões entre China e os Estados Unidos no mar da China 

Meridional (DUARTE, 2015). Pelo fato de ser um recurso estratégico chave do 

desenvolvimento do sistema capitalista de produção – cujas principais reservas se 

acham geograficamente distribuídas em poucas nações – o petróleo continuará 

sendo uma das principais causas de conflitos internacionais enquanto esse modelo 

energético continue vigente. Muitas nações se verão tentadas a controlar esse 

recurso para complementar seus objetivos e projeções internacionais em detrimento 

de outros. 

O foco desta seção acompanhou a relação entre o petróleo e as guerras, os 

conflitos internacionais gerados pela disputa deste recurso também se apresentam 

com outras arestas menos violentas, como as que se travam no campo da 

diplomacia e nos organismos internacionais. Neles se encontram, de um lado, a 

vários grupos com projeções ideológicas diferentes, preocupados com os efeitos 

ambientais dos combustíveis fósseis; do outro lado, diversos agentes – muitos deles 

inimigos em outros contextos – interessados em seguir explorando esses recursos 
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por motivos econômicos ou geoestratégicos e, portanto, defensores de políticas 

mais afins com seus objetivos. O relevante é que ambos encontram na ciência 

argumentos para suas posições políticas, já que não parece existir consenso na 

comunidade científica sobre o grau de culpabilidade que a atividade humana tem, na 

atual conjuntura, no incremento das temperaturas globais.  

 

(c) As controversas em relação ao papel dos combustíveis fósseis no 

aquecimento global e mudanças climáticas em curso. 

 

O clima pode mudar por causas naturais ou por causas antrópicas. As 

mudanças também podem acontecer em escalas, do nível local ao global. Assim por 

exemplo, causas naturais como uma intensa atividade solar ou vulcânica 

provocaram mudanças no clima do planeta Terra. Entre os elementos naturais que 

influenciam a dinâmica climática global, salienta a radiação solar, que representa a 

fonte principal que nutre de energia o planeta. Outro fenômeno natural responsável 

pelo aquecimento da baixa troposfera é o “efeito estufa”. Este fenômeno acontece 

quando uma parte da radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e 

absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Estima-se que sem esse 

fenômeno natural a temperatura média do planeta seria cerca de -18ºC 

(CASAGRANDE et al.,2011). Portanto, pode-se dizer, que as mudanças do clima na 

Terra ocasionam um fenômeno bastante comum como salientado por Miller (2008): 

“Durante os últimos 4,5 bilhões de anos o clima do planeta foi alterado por emissões 

vulcânicas, mudanças na intensidade solar, movimentos dos continentes em razão 

do deslocamento das placas tectônicas, choques com grandes meteoros, etc.” 

(MILLER, 2008 apud CASAGRANDE et al.,2011, p.32).  

Outro elemento com a capacidade de estimular mudança nas condições 

climáticas locais e globais é a atividade humana como o desmatamento de grandes 

áreas florestais, seja para o desenvolvimento da agricultura ou para construção de 

cidades ou represas; a contaminação advinda das indústrias e a pecuária, por só 

citar alguns poucos exemplos, que tem consequências no clima em diferentes 

escalas espaciais. Uma amostra típica de mudança climática a nível local é o 

fenômeno conhecido como “ilha de calor”, que representa as variações bastantes 

notáveis da temperatura entre as zonas urbanas e as zonas rurais (TRENBERTH et 

al.,2000). 
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Outra atividade humana, que tem sido colocada como um dos principais 

fatores antropogênicos responsável pela mudança climática, é a produção e uso da 

energia. Alguns cientistas e meteorologistas consideram que a intensificação do 

citado efeito estufa - e consequentemente do aquecimento global - é resultado do 

excesso na atmosfera de gases tais como o dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4), o vapor de água, ozônio (O3) óxido nitroso (N2O), clorofluorcarbonos (CFCs), 

hidrofluorcarbonos (HFCs), perfluorcarbonos (PFCs), hexafluoreto de enxofre (SF6) 

produzidos pelo uso extensivo dos combustíveis fósseis.  

Contudo existem controvérsias e incertezas, já que uma parte da comunidade 

científica não concorda, entre outros aspectos, com a tese de que a atividade 

humana seja a responsável direta pelo atual aquecimento global. Além da referência 

à participação antropogênica no aquecimento global, os dissensos encontram-se em 

temas como a possibilidade ou impossibilidade de amenizar esse fenômeno 

climático e, em caso de ser possível, quais ações seriam mais eficientes. Outro 

assunto que provoca vários dissensos é a questão da temporalidade dos efeitos do 

aquecimento sobre a sociedade e o meio ambiente; e por último a discussão sobre a 

severidade desses efeitos (CASAGRANDE et al.,2011). 

Para Simioni (2006) o debate em relação ao aquecimento global não nega o 

fato de que existe uma parcela de causalidade humana. Este autor salienta como o 

debate transborda o tema científico e se retroalimenta de outras áreas como a 

esfera política que serve de base para proposições e decisões de políticas 

ambientais, bem como para políticas de desenvolvimento econômico. Para ele, isso 

gera um alerta para evitar determinadas ações políticas que poderiam entorpecer ou 

privilegiar o desenvolvimento dessas perspectivas científicas controversas. Além 

disso, ainda que não existam fatos precisos de que a ação antrópica resulte em uma 

grande causadora do aquecimento global, há pelo menos fortes suspeitas dadas a 

simultaneidade entre mudanças climáticas mais drásticas na Era industrial da 

civilização humana.  

 
Hipoteticamente, se a natureza fosse responsável por 90 % dos problemas 
climáticos (aquecimento global natural, explosões de vulcões), ainda assim 
existiria uma parcela de causalidade humana. Mas como dissemos é difícil 
estabelecer com precisão o quanto cada um é responsável. Ainda assim, a 
partir do princípio da incerteza e do conceito risco, pressupomos que o ser 
humano é responsável por pelo menos uma parcela do aquecimento global 
e de que a produção de energia é um dos principais elementos (SIMIONI, 
2006, p. 99). 
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Apesar da polêmica sobre qual seria a principal causa das mudanças 

climáticas, recomenda-se agir sob o princípio de cautela ou precaução, ou seja, 

“enquanto não houver certezas, pelo menos diminuir o ritmo de lançamento de tais 

gases na atmosfera” (SIMIONI, 2006, p. 107). Uma ação prudente seria a redução 

das emissões de CO2 na atmosfera e para isso o desenvolvimento das energias 

renováveis, com baixa ou nula emissão de gases de efeito estufa, emerge como 

solução. 

São vários os estudos que demonstram a relação entre os combustíveis 

fósseis e outros problemas ambientais a nível local e regional. Cita-se como 

exemplo, a poluição urbana do ar em ambientes fechados - também chamada de 

poluição do ar interior - que acontece com a queima dos combustíveis sólidos 

(biomassa e carvão) para aquecimento e cocção. Relacionada com isso, a produção 

de lenha e carvão vegetal geram desmatamento, o que transforma 

significativamente o clima de uma região e provoca danos profundos ou irreversíveis 

em seus ecossistemas. Constata-se, também, as emissões de enxofre e nitrogênio, 

material particulado e ozônio na queima de combustíveis fósseis, principalmente no 

setor do transporte e indústria, responsáveis pela poluição urbana e as chuvas 

ácidas. Por último, acidentes e outros elementos associados à exploração ou 

transporte de combustíveis fósseis em zonas marítimas que podem levar à 

degradação costeira e marinha (GOLDEMBERG, 2010 apud PEREIRA, 2011, p. 

124).  

Até agora foram abordadas algumas das problemáticas do uso de uma matriz 

energética fortemente dependente de combustíveis fósseis. Para Goldemberg 

(2015) a resposta para todos estes problemas, e consequentemente a busca da 

sustentabilidade é a adoção de energias renováveis, já que elas “respondem bem a 

estas inquietações”. O autor salienta como a maioria das energias renováveis tem 

origem na radiação solar, que é uma fonte de energia natural, limpa e praticamente 

inesgotável. Portanto, é evidente que atualmente sua adoção na matriz energética 

mundial, é altamente desejável.  

A seguir, é analisado o papel de vários organismos internacionais, culminando 

na relação entre a proposta de desenvolvimento sustentável da ONU e as energias 

renováveis. 
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2.5  O IMPULSO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS 

A suspeita de que a ação antrópica é grande responsável pelo aquecimento 

global, tem levado muitos planejadores, governos e grupos da sociedade civil a 

elaborar estratégias para reduzir as emissões de GEE. Entre a variedade de ações 

de todo tipo implementadas, tanto a nível local quanto global, que tem impulsionado 

direta ou indiretamente o crescimento das energias renováveis destacam a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
o Tratado de Kyoto e 21ª Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC, 
conhecida como o Acordo de Paris. Nesta última, 195 países preocupados em 

reduzir emissões de GEE no contexto do desenvolvimento sustentável, 

estabeleceram uma série de objetivos entre os quais alcançar uma participação 

estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 

2030.  

Hoje, já são vários os atores, a nível internacional, envolvidos na implantação 

da energia renovável. Vão desde pequenas empresas e governos até influentes 

organismos internacionais como a ONU que sustenta várias plataformas como a 

SEFORALL19. Essa plataforma tem como objetivos: garantir o acesso universal aos 

serviços energéticos modernos assim como duplicar a taxa global de melhoria da 

eficiência energética e da parcela de energia renovável no mix de energia global 

(SEFORALL, 2017a). Segundo dados subtraídos do informe Renewables 2017 

Global Status Report, entre os anos 2011 e 2015 mais de 106 países se envolveram 

com a SEFORALL, fornecendo contribuições financeiras ou em espécie ou 

trabalhando em estratégias nacionais e planos de investimento adaptados (REN21, 

2017b, p. 109).  

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) tem 

fornecido mais de 130 milhões para pequenos projetos direcionados a comunidades 

desde 1996. Em 2016, o PNUD concentrou esforços no apoio à política de Energia 

Renovável Distribuída (DRE por suas siglas em inglês), incluindo suporte para 

sistemas de energia solar doméstico (SHS) e mini redes, através do seu programa 

Derisking Renewable Energy Investment (DREI) que pretende minimizar o risco para 

os investimentos no setor (SEFORALL, 2017b). 

_______________  
 
19 Acrônimo para SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL.  
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A ONU estabeleceu um programa e conjunto de ações associadas aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)20, onde o ODS número 7 visa 

garantir a todos os seres humanos o acesso à energia barata, confiável, sustentável 

e renovável21.  

Atualmente, a agenda da ONU se propõe cumprir 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS) que deveram ser executados por todos os 

países durante os próximos anos, até o 2030. O ODS # 7 recomenda a assegurar o 

acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. 

Justifica-se pelos seguintes fatos: 

 
� 1,3 bilhão de pessoas – uma em cada cinco, globalmente – ainda 

não têm acesso à eletricidade moderna. 
� 3 bilhões de pessoas dependem de madeira, carvão, carvão vegetal 

ou dejetos animais para cozinhar e obter aquecimento. 
� A energia é o principal contribuinte para as mudanças climáticas, 

sendo responsável por cerca de 60% das emissões globais totais de 
gases do efeito estufa. 

� A energia de fontes renováveis – vento, água, solar, biomas e 
energia geotermal – é inexaurível e limpa. A energia renovável, 
atualmente, constitui 15% do conjunto global de energia (ONU 
BRASIL, 2015).  

 
 

Outros dados a serem considerados são os provenientes da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), se estima que mais de 4,3 milhões de pessoas morrem 

prematuramente em países pobres por causa dos gases contaminantes derivados 

dos métodos tradicionais usados para aquecimento ou elaboração de alimentos. 

Mais de 50% das mortes prematuras por pneumonia entre crianças menores de 

cinco anos são causadas pelas partículas de fuligem inaladas dentro do lar. Ainda 

relacionado à exposição à poluição do ar doméstico, estima-se 3,8 milhões de óbitos 

prematuros anuais causados por doenças não transmissíveis como acidente 

vascular encefálico, doença cardíaca isquêmica, doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC por suas siglas em inglês)22 e câncer de pulmão (WHO, 2016). Esse quadro 

_______________  
 
20O documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” 
é um plano de ação cujo objetivo é fortalecer a paz universal, erradicar a pobreza em todas as suas 
formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, sendo o maior desafio global ao desenvolvimento 
sustentável. As ações da Agenda 2030 e os objetivos mencionados, são baseadas em cinco eixos de 
atuação: planeta, pessoas, paz, prosperidade e parcerias. 
21 Objetivo 7: Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e 
renovável para todos. Disponível em: < http://www.globalgoals.org/pt/global-goals/modern-energy/> 
22Chronic obstructive pulmonary disease. 
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demonstra que as energias renováveis não só contribuem para reduzir as emissões 

de GEE, como também para a melhoria direta da saúde de mais de quatro milhões 

de pessoas expostas à poluição do ar doméstico.  

Ampliar o acesso a energias para as comunidades pobres, em todo o mundo, 

significaria evitar doenças e mortes, incrementar o acesso aos medicamentos, 

carentes por causa da ausência de eletricidade para a refrigeração; favoreceria 

melhores condições de vida e estudo, e novas oportunidades de trabalho e 

emprego.  

Recalde (2015) aponta que as energias renováveis resultam simultaneamente 

benéficas para os governos dos países desenvolvidos e dos países em vias de 

desenvolvimento. Isso não significa que os objetivos perseguidos por esses blocos, 

com o desenvolvimento das renováveis, sejam coincidentes, pelo menos não em 

curto prazo. Em suas palavras: 

 
A promoção de fontes novas e renováveis de energia (FNRE), tornou-se um 
dos principais itens do desenvolvimento sustentável, embora as principais 
motivações tenham diferido até o momento entre países desenvolvidos e 
em desenvolvimento. Enquanto no primeiro grupo a motivação principal tem 
sido relacionada com o objetivo de reduzir as emissões de dióxido de 
carbono (CO2), em muitos países em desenvolvimento o objetivo principal 
está mais relacionado à necessidade de aumentar a oferta de energia e 
aumentar acesso a eletricidade em áreas isoladas (...) No entanto, esta 
situação poderia estar mudando porque, de acordo com diferentes cenários 
de política, entre 2040 e 2050 os países em desenvolvimento terão maior 
participação, globalmente, no consumo de energia, e maior 
responsabilidade nas emissões de gases de efeito estufa devido à queima 
de combustíveis devido à sua futura evolução demográfica, melhorias no 
bem-estar e a taxa de crescimento de suas economias (...). Por estas 
razões, é muito provável que o objetivo de mitigação ganhe um lugar 
importante dentro das motivações para o uso de fontes de energia 
renováveis nos países em desenvolvimento. (RECALDE et al.,2015, p. 91 
tradução nossa).  
 

 

Na esfera dos países desenvolvidos, no que diz respeito às políticas de 

estímulo às renováveis, sete países, Austrália, Alemanha, Holanda, Noruega, 

Suécia, Suíça e Reino Unido se atrelaram numa associação com o objetivo de 

financiar o acesso às fontes renováveis de energias. A Energizing Development 
(EnDev), no primeiro semestre de 2016, permitiu o acesso aos serviços energéticos 

modernos a 370.000 pessoas. Mais de 15.850.00 milhões de pessoas, desde 2005, 

desfrutam de tecnologias de culinária eficientes ou eletricidade graças a essa 

parceria (ENDEV, 2017, p. 7). 
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O Banco Mundial lançou em 2016, através do Programa de Assistência de 
Gestão do Setor de Energia (ESMAP), o projeto Global Facility on Mini-Grids, 

que “procura melhorar o ambiente propício ao desenvolvimento de mini redes 

através de regulamentos adequados, acesso a finanças e modelos de pagamento 

flexíveis e inovadores” (REN21, 2017, p. 109 tradução nossa).  

Além das questões políticas abordadas, também sobressaem o interesse 

gerado por estas novas tecnologias em agentes tradicionais da indústria energética. 

Esse é o caso da multinacional British Petroleum, em seu website oficial manifesta 

que:  
 
O mundo está mudando rapidamente e a BP está mudando com ele. O mix 
de energia que fornece calor, luz e mobilidade para bilhões de pessoas está 
evoluindo para fontes de baixo carbono, impulsionadas pelos avanços da 
tecnologia e pelas crescentes preocupações com a mudança climática. 
Estamos determinados a desempenhar o nosso papel nessa transição, 
ajudando a atender a necessidade mundial de mais energia e, ao mesmo 
tempo, reduzindo as emissões de carbono (BP, 2017a tradução nossa).  
 

 

A indústria das renováveis se beneficia do interesse que vem gerando nas 

empresas. Para o grupo de pesquisa Bloomberg New Energy Finance (BNEF), as 

energias renováveis estão a caminho de dominar a indústria da eletricidade na 

Europa e a superar, nesse aspecto, o gás e ao carvão nos Estados Unidos. As 

estimativas realizadas por essa entidade colocam as renováveis gerando 

aproximadamente 70% da eletricidade europeia no ano 2040, e 44% da norte-

americana (BNEF, 2016).  

Destarte, quando se fala de temas como desenvolvimento das energias 

renováveis ou transição energética, o público pouco informado pode considerar que 

se está abordando um assunto ou visão futurista. Porém, segundo Arthouros Zervos, 

presidente da REN21:  
 
A edição 2017 do Relatório Global de Status REN21 Renováveis (GSR) 
revela uma transição energética global em andamento, com novas adições 
recorde de capacidade de energia renovável instalada, queda rápida de 
custos, particularmente para energia solar fotovoltaica e eólica e, pelo 
terceiro ano consecutivo, o desacoplamento do desenvolvimento das 
renováveis do crescimento econômico e das emissões de dióxido de 
carbono relacionadas à energia. Formas inovadoras e mais sustentáveis de 
atender às nossas necessidades de energia estão acelerando a mudança 
de paradigma para longe de um mundo movido a combustíveis fósseis 
(REN21, 2017, p. 7 tradução nossa). 
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As estatísticas e os fatos mencionados, demonstram uma tendência que se 

revela cada dia mais irreversível, e consequentemente, se espera uma maior 

presença das renováveis na matriz energética mundial. As particularidades, 

conceitos, tipologias e atualidades das energias renováveis são expostas a seguir. 

2.6  ENERGIA RENOVÁVEL: PARTICULARIDADES E CONSIDERAÇÕES 

EPISTÊMICAS 

Existem vários tipos de energia, que por sua vez, podem ser divididos em 

“renováveis” ou “não renováveis’”. Considera-se como pertencentes às energias 

“não renováveis”, ao carvão, gás natural, outros gases, petróleo e seus derivados e 

a energia nuclear. Dentro das energias “renováveis”, encontramos diferentes tipos 

de energia como a eólica, geotérmica, hidráulica, mare motriz, solar, biomassa, e 

outras que “como o próprio adjetivo indica, se renova de forma natural ou antrópica” 

(SIMIONI, 2006, p. 92).  

A principal diferença que o termo “renovável” tenta estabelecer se encontra na 

dimensão temporal, ou seja, quando se considera a taxa de reposição natural 

desses recursos em relação com a escala de tempo humana. Assim o termo 

“energia não renovável” é usado primeiramente para ressaltar que nossas atuais 

taxas de consumo dos combustíveis fósseis – quando estimado o tempo de 

formação natural de tais combustíveis que se dá em uma escala temporal de 

milhões de anos – levarão à desaparição ou redução drástica de suas reservas 

totais em algum momento da história humana. Em oposição, o termo “energia 

renovável”, no sentido temporal, refere-se a um grupo de fontes energéticas cuja 

disponibilidade na natureza permanece constante ou relativamente constante em 

todo momento, sem importar a taxa de consumo; ou cuja reposição natural poder-

se-ia alcançar diminuindo essa taxa e/ou propiciando sua recuperação.  

 Essa definição coincide com a de David Criekemans. Para Criekemans 

(2011, p. 6, tradução nossa), “em princípio, ‘energia renovável’ pode ser qualquer 

fonte de energia primária que não esgota por seu uso”. Para esse autor, as energias 

solar e eólica são exemplo de energias renováveis em qualquer situação, porém o 

mesmo não acontece com o caso da Biomassa que somente poderia ser considera 

uma energia renovável em determinadas condições: 
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A biomassa pode ser renovável se sua exploração e uso forem 
compensados por um novo crescimento. Este é, por exemplo, o caso em 
que as árvores ou outras plantas são novamente plantadas e semeadas, 
para compensar a colheita. Só então a biomassa pode ser catalogada sob a 
bandeira 'energia renovável’ (CRIEKEMANS, 2011, p. 6, tradução nossa).  
 

 

Outras definições de energia renovável também se focam nesse pressuposto. 

A AIE define a energia renovável como:  
 
[a energia] (... ) derivada de processos naturais, luz solar, vento entre 
outros, que são reabastecidos a uma taxa maior do que são consumidos. 
Solar, eólica, geotérmica, hidrelétrica e biomassa são fontes comuns de 
energia renovável (IEA, 2017, tradução nossa).  
 

 

Outro conceito, em que são geralmente inseridas as energias renováveis, 

porém com visões que transbordam a proposta epistêmica ontológica do termo 

energia renovável, é o conceito de “energias alternativas”. Segundo Carlos Simioni 

(2006) energias alternativas:  

 
 (...) refere-se, em geral, àquelas formas de energia fora do padrão 
dominante, isto é, distinta das ligadas aos combustíveis fósseis (petróleo, 
carvão, gás natural e urânio). Mas não indica necessariamente que serão 
renováveis, pois há combustíveis fósseis alternativos, como o xisto, gás de 
carvão, a turfa e as areias oleosas (SIMIONI, 2006, p. 92) 
 

 

Portanto, as energias alternativas não são necessariamente renováveis. Já 

que não necessariamente são extraídas de fontes renováveis, como acontece com 

alguns recursos pertencentes aos combustíveis fósseis, contudo, pouco utilizados. 

“Tal é o caso do xisto betuminoso, das areias oleosas e dos combustíveis sintéticos 

a partir de carvão e do gás natural” (SIMIONI, 2006, p. 92). Outra questão é, que 

segundo a composição da matriz energética específica de uma região ou país, 

“alternativo” pode ser um recurso fóssil “tradicional” como o caso do gás natural no 

Brasil. Por conseguinte, o conceito “energia alternativa” não será útil para delimitar 

acertadamente as energias consideradas renováveis já que dependem de elementos 

menos técnicos e que refletem outras arestas mais políticas ou epistêmicas do 

assunto.  

Existem outros significados associados ao termo “energia renovável”. Um 

desses significados está relacionado ao reduzido ou nulo papel na emissão dos 

GEE. Aqui se privilegia a relação amigável com o meio ambiente quando 
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comparadas com o impacto ambiental dos combustíveis fósseis. Nesse sentido as 

energias renováveis também são conhecidas como energias “verdes”, “limpas” ou 

“sustentáveis”. Porém isso não significa que exista um projeto de geração de energia 

que não produz algum tipo de impacto socioambiental, nem que todos os tipos de 

tecnologias com baixa emissão de dióxido de carbono usados na produção de 

energia sejam energias renováveis. Tal é o caso da energia nuclear, que não pode 

ser considerada uma energia renovável já que o urânio é um recurso finito e sua 

transformação em energia resulta um processo sumamente arriscado desde uma 

perspectiva socioambiental, por causa do lixo nuclear e possíveis acidentes que 

liberaram grandes quantidades de radioatividade. 

Simioni (2006) propõe separar os termos “energia renovável” e “energia 

renovável sustentável”. As energias renováveis sustentáveis constituem uma 

categoria analítica usada por Simioni para enfatizar a relação harmoniosa entre “a 

produção que se renova naturalmente e o ideal mais amplo de sustentabilidade” 

(SIMIONI, 2006, p. 93). Algumas instituições bastante influentes no universo da 

energia como a Agência Internacional de Energia (AIE) utilizam a polêmica categoria 

“renewable fuel sand waste” que abrange tanto a parte sustentável como 

insustentável da biomassa (ALTOMONTE e COVIELLO, 2003, p. 9). Em ambos os 

casos, o que está em debate são questões relacionadas aos usos e práticas 

relacionadas às fontes renováveis de energia. Destarte, fontes de energias 

renováveis podem estar associadas a processos não sustentáveis e por isso alguns 

autores consideram insuficiente que a energia seja meramente renovável quando o 

assunto é contribuir a projetos sociais que visam a sustentabilidade, já que: “Nem 

toda fonte de energia renovável é tão sustentável quanto a outra. Testar a 

sustentabilidade das fontes de energia, de fato, implica, entre outros, uma análise do 

ciclo de vida para cada fonte e para cada tecnologia de conversão” (CRIEKEMANS, 

2011, p. 7, tradução nossa). 

Além de “sustentável”, outros conceitos começam a ser usados para 

diferenciar as energias renováveis atendendo a diferentes critérios. Por exemplo, no 

Global Status Report do ano 2017 da agencia REN2123, se usa o termo “biomassa 

tradicional” quando a biomassa é usada fundamentalmente para elaborar alimentos 

_______________  
 
23REN21 é uma associação internacional sem fins lucrativos e está baseada no Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em Paris, França.  
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ou aquecimento em áreas remotas ou países em vias de desenvolvimento. O termo 

“renováveis modernas” é usado para se referir às fontes de energia renováveis 

modernas como a solar, geotérmica, eólica, hidrelétrica, a biomassa usada para 

produção de eletricidade, transporte, no moderno aquecimento residencial ou 

industrial, entre outras. Já no site da multinacional British Petroleum, se encontra o 

termo “outras renováveis” para se referir às energias renováveis com exceção da 

energia hidrelétrica. 

No Brasil, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) utiliza o termo “fontes 

controláveis” onde encontramos uma importante fonte de energia renovável: as 

hidrelétricas com capacidade de estoque24. O termo se usa para diferenciá-las das 

fontes “não controláveis” onde encontramos a fontes de energia renovável tais 

como: eólicas, pequenas centrais hidrelétricas (PCH), biomassas e solares 

(TOLMASQUIM et al.,2016). 

As fontes de energias renováveis consideradas neste trabalho são: Eólica; 

Solar; Biomassa; Hidrelétrica e Oceânica. Ao analisar o desenvolvimento dessas 

energias renováveis se pretende determinar seus comportamentos dentro do modelo 

energético do país ou região e todos os processos associados ao uso dessas fontes 

de energia, originadas graças ao fluxo contínuo de energia proveniente da natureza.  

 

 

  

_______________  
 
24 É importante salientar que nessa categoria também a EPE insere às termelétricas flexíveis.  
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3. AS ESTIMATIVAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DAS ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 

Com o objetivo de prever o comportamento futuro25 das renováveis, várias 

agências e companhias especializadas elaboram relatórios com certa frequência. 

Nesses relatórios são apurados diferentes cenários sobre as renováveis que fazem 

referência a um horizonte temporal de curto, médio ou longo prazo.  

A construção de cenários energéticos está entre as primeiras ações 

realizadas em todo o planejamento no setor e, assim sendo, é uma técnica 

amplamente utilizada pelos governos, empresas e investidores para antecipar o 

conjunto de ações estratégicas necessárias para melhor enfrentar ameaças do 

entorno em que se desenvolvem. 

De acordo com Domingo (2015, p. 129), um cenário “constitui uma síntese da 

interação de fatores que podem ter um alto impacto potencial na definição de um 

ambiente específico”. Representa, portanto, uma visão da evolução de diferentes 

tendências, a partir das quais são elaboradas previsões sobre o valor esperado de 

certas variáveis dependendo do desenvolvimento de um determinado ambiente. 

Destarte, os cenários são ferramentas para identificar tendências e elementos 

disruptivos, que podem ter um impacto significativo no desenvolvimento de um setor 

específico. Além disso, permitem testar a adequação e a flexibilidade das estratégias 

adotadas para se adaptar a diferentes ambientes.  

Na pesquisa documental, foram encontrados vários tipos de cenários, que 

atendendo a metodologia usada, foram agrupados em cenários do tipo forecasting e 

cenários do tipo backcasting.  

Em disciplinas como a estatística e a análise de dados, o método forecasting, 

envolve a previsão dos valores futuros (desconhecidos) das variáveis dependentes 

com base em valores conhecidos da variável independente. Quer dizer, é o 

processo de fazer previsões do futuro com base em dados passados e presentes. A 

técnica comumente utilizada na elaboração dos cenários do tipo forecasting é 

análise de tendências. Por outro lado, um cenário de tipo backcasting, envolve a 

previsão dos valores desconhecidos das variáveis independentes para explicar os 

_______________  
 
25 É importante destacar que a principal função da construção de cenários não é tentar prever o 

futuro, mas identificar fatores que podem se tornar reais a longo prazo. 
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valores conhecidos da variável dependente. Ou seja, é um cenário construído por 

um método de planejamento que começa com a definição de um futuro desejável e, 

em seguida, funciona de maneira inversa para identificar políticas e programas que 

conectam o futuro especificado ao presente (BRANDES e BROOKS, 2007). 

3.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CENÁRIOS DO TIPO FORECASTING 

Os diferentes cenários analisados apresentam diferenças na forma em que as 

energias renováveis impactaram a matriz energética. Especialmente os cenários do 

tipo forecasting apresentam divergências motivadas pela utilização de critérios 

diferentes utilizados na hora de analisar o desenvolvimento econômico, tecnológico, 

político e populacional. Além disso, existe uma diferença temporal de cinco anos 

entre as estimativas realizadas por esses cenários e, por último, se constatam 

alterações na forma em que são conceituadas as energias renováveis (QUADRO 2). 
 

QUADRO 2 - DIFERENÇAS NA CONCEITUAÇÃO DAS RENOVÁVEIS. 

Cenários Categorias  Particularidades conceituais. 

IEO2016 Líquidos. É uma categoria que não separa os biocombustíveis dos 

combustíveis fósseis.  

BPEO2016 Biocombustíveis. 

Hidroeletricidade. 

Os biocombustíveis e a hidroeletricidade são calculados como parte 

das energias renováveis. 

WEO2016 

 

Outras 

renováveis. 

A energia hidrelétrica é separada das energias renováveis. Portanto 

com exceção da energia hidrelétrica as energias renováveis são 

consideradas na categoria “outras renováveis”. 

Bioenergia. Inclui o uso tradicional da biomassa sólida e o uso moderno da 

bioenergia.  

FONTE: O autor (2017). 

 

Os aspectos conceituais desenvolvidos acima, explicam parcialmente as 

flutuações nos resultados apresentados pelos cenários analisados, em especial no 

referente à parcela das energias renováveis dentro da demanda global de energia 

(GRÁFICO 1).  
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GRÁFICO 1 - PERSPECTIVAS DA PARTICIPAÇÃO PORCENTUAL DAS RENOVÁVEIS 
DENTRO DA DEMANDA GLOBAL DE ENERGIA NO PERÍODO 2020-2040. 

 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 

Todos os cenários do tipo forecasting consideram que existirá um crescimento 

das energias renováveis dentro da matriz energética, porém nenhum deles antecipa 

uma revolução no uso das energias renováveis que leve ultrapassar o consumo dos 

combustíveis fósseis.  

Ao projetar um pequeno crescimento das renováveis dentro do consumo de 

energia, esses cenários levantam dúvidas sobre a necessidade de pesquisar o 

impacto geopolítico das energias renováveis, contudo existem várias razões para 

considerar as consequências geopolíticas do desenvolvimento das energias 

renováveis: a primeira derivada do fato de que os cenários desse tipo têm 

subestimado o desenvolvimento das energias renováveis no passado (por exemplo, 

a energia eólica e solar tem sido ajustada várias vezes dado um crescimento maior 

do esperado), destarte, não é uma utopia esperar que no futuro a demanda global 

das renováveis supere novamente as estimativas realizadas; a segunda razão tem a 

ver com as características do mercado da energia, onde até pequenas mudanças na 

matriz energética mundial apresentam alguma consequência geopolítica, dado que o 

sistema energético esta sumamente interconectado e pequenas alterações 

causadas por guerras, desastres naturais entre outros, têm o potencial de alterar a 

dinâmica social, econômica e política de alguns países e inclusive setores inteiros 

(O’SULLIVAN et al., 2017).  
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3.2 ANÁLISE DOS CENÁRIOS DO TIPO BACKCASTING 

Os cenários de backcasting consideram que haverá mudanças profundas na 

matriz energética global. Mas essas mudanças só serão possíveis devido à 

existência de uma forte vontade política. Até agora as alertas da comunidade 

científica sobre o impacto ambiental negativo dos combustíveis fósseis, tem 

motivado várias ações no âmbito político, entre elas, a assinatura de acordos 

internacionais que pretendem reduzir as emissões de GEE, promovendo a eficiência 

energética e o uso das renováveis. Os cenários backcasting possibilitam analisar as 

consequências derivadas da aplicação desses esforços, portanto, constituem uma 

ferramenta para visualizar tanto as possíveis estratégias que os governos e outros 

agentes poderiam implementar, assim como, o leque de oportunidades e ameaças 

que o desenvolvimento das renováveis estabelece. 

Os cenários desse tipo são mais relevantes, sob uma perspectiva geopolítica, 

já que sustentam a elaboração de várias hipóteses sobre os arranjos e mudanças 

radicais que o desenvolvimento das renováveis poderia promover. As perspectivas 

mais otimistas sobre o comportamento das renováveis dentro da matriz energética 

mundial, aparecem no cenário combinado da IRENA e da IEA, nele a IRENA 

predisse que um 65% da energia primária utilizada mundialmente para o ano 2050, 

virá de fontes renováveis. Por outro lado, o cenário 450 da IEA, detalha as principais 

fontes de energia que poderiam ser usadas a curto prazo para reduzir as emissões, 

o qual permite, por exemplo, antecipar quais poderiam ser nos próximos anos as 

tecnologias críticas na carreira pelo domínio das renováveis. Por último, o cenário 

IRENA  Remap Doubling Options, na contramão dos outros cenários, se foca mais 

no nível micro, ou seja na estratégia que cada país poderia implementar para 

alcançar uma participação das renováveis do 36%, para o ano 2030, na matriz 

energética nacional.  

3.2.1 Cenário 450 da IEA 

Este cenário começa por assumir que as emissões globais de CO2 poderão 

ser limitadas até o ponto de conseguir uma concentração não maior que 450 partes 

por milhão (ppm), o que significaria cumprir com os objetivos da Cúpula de 

Copenhague. Isso porque modelos climáticos sugerem que atingir algo em torno de 
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550 ppm, faria o planeta esquentar 3 °C. Estima-se que, nesse caso, serão 

superados os limites nos quais a humanidade teria alguma oportunidade de se 

adaptar à mudança climática (IEA, 2016b).  

Entre os elementos destacados do cenário 450 da IEA, ressalta sua 

capacidade para observar possíveis caminhos que limitaram o incremento da 

temperatura global em somente 1,5 °C. Sustentando na análises do mercado dos 

combustíveis fósseis, e também nas mudanças dos preços da eletricidade em vários 

setores como o industrial, comercial e residencial, o cenário oferece uma visão 

global sobre as vantagens das energias renováveis, e é capaz de alertar sobre as 

consequências do desenvolvimento das renováveis na indústria dos combustíveis 

fósseis e sobre os países produtores desses recursos sustentando assim várias 

hipóteses geopolíticas. 

Entre os resultados do estudo destaca que, apesar de um incremento não 

maior 10% da demanda global de energia, entre os anos 2016 e 2040, se espera 

que as emissões de CO2 alcancem uma diminuição de 43% e que as renováveis 

alcancem 31% na composição da energia primária. Contudo, para alcançar essas 

metas, se precisaria de instituições públicas extremamente fortes capazes de 

financiar medidas de eficiência energética e fornecer sinais políticos claros o que 

não parece ser um assunto fácil no momento atual.  

Na Tabela 1, é possível observar as perspectivas da geração de energia 

elétrica a partir das renováveis, segundo o cenário 450 da IEA. Isso significa que as 

energias renováveis dominaram a matriz energética mundial da geração de energia 

e, portanto, se precisará desenvolver redes de energias muito mais inteligentes e 

integradas, tanto a nível local como regional. 
 

TABELA 1 - CENÁRIO 450 DA IEA. PERSPECTIVAS DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A    
PARTIR DAS RENOVÁVEIS (TWH). 

 2025 2040 
Bioenergia  843 1899 
Hidrelétrica  4994 6891 
Eólica 2575 6127 
Energia geotérmica 181 548 
Solar PV 1153 3209 
Centrais solares de concentração 137 1118 
Maremotriz 7 92 
Geração de Energia Elétrica  9890 19883 
Participação Total na Matriz  36% 58% 
FONTE: Adaptada de IEA (2016). 
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Também na tabela 1, é possível observar como a geração de energia, é 

liderada pelas energias hidrelétrica e eólica respetivamente. Porém, quando 

considerada a responsabilidade na redução das emissões de CO2, o cenário 

considera a relevância que teria a biomassa, seguida pela energia hidrelétrica, eólica 

e solar, respectivamente. Ou seja, o cenário 450 da IEA espera um alto 

desenvolvimento das tecnologias associadas à bioenergia. Para O'sullivan (2017) 

isso é um sinal claro de que o cenário não conseguiu desenvolver adequadamente 

os trade-offs26 entre a proteção ambiental, o crescimento econômico e segurança 

energética. Quer dizer, o avanço da tecnologia na área dos biocombustíveis poderia 

apresentar efeitos adversos na segurança alimentar, o qual não tornaria muito viável 

seu desenvolvimento em vários países.  

3.2.2 Cenário IRENA Remap Doubling Options 

O cenário inicia visualizando, no ano 2030, uma participação 36% na matriz 

energética das fontes renováveis de energia. Um dos pontos fortes do cenário reside 

em fornecer a estratégia que cada país deve programar para alcançar essa meta. 

Isso revela o leque de oportunidades que as renováveis encontram em diferentes 

países. Essas características do relatório permitem mapear as assimetrias entre os 

diferentes países e regiões, providenciando uma panorâmica das consequências 

geopolíticas que tais assimetrias poderão causar.  

O cenário fornece de forma clara e convincente uma série de argumentos 

econômicos que justificam duplicar a atual participação das renováveis na matriz 

energética global e a transição para outro modelo energético. Não obstante, a forma 

em que foi elaborado, o cenário levanta alguns problemas na hora de determinar as 

consequências geopolíticas do desenvolvimento das energias renováveis. A grande 

segmentação dificulta as estimativas de nível macro, assim como encontrar uma 

posição intermédia entre a visão universal de todas as opções individuais por países 

e os detalhes individuais de cada sociedade. Provavelmente, a maior debilidade é 

que fora do setor elétrico, o relatório não analisa como a meta do 36% afetaria 

_______________  
 
26O termo refere-se, geralmente, a perder uma qualidade ou aspecto de algo, ganhando em troca 
outra qualidade ou aspecto. Isso implica que a tomada de uma decisão requer completa 
compreensão tanto do lado bom, quanto do lado ruim de uma escolha em particular. Um bom 
exemplo de trade-offs é o caso do jogo de damas. 
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outras fontes de energia, o que consiste um elemento chave para estruturar 

adequadamente a geopolítica das energias renováveis. 

No referente à capacidade instalada de geração de energia, o cenário 

também considera um domínio claro das energias renováveis que serão 

responsáveis aproximadamente por 57% da capacidade total, ou seja, 6060 

Gigawatts (ver TABELA 2). 

 
TABELA 2- CENÁRIO IRENA REMAP DOUBLING OPTIONS, GW DE CAPACIDADE INSTALADA 

POR FONTE RENOVÁVEL E NÃO RENOVÁVEL  
(Continua). 

Fonte 2030 
CARVÃO 1810,00 
GÁS NATURAL 1920 
NUCLEAR 600 
PETRÓLEO 260 
TOTAL NÃO RENOVÁVEIS 4590 
EÓLICA 1990 
SOLAR PV 1760 
HIDRELÉTRICA 1670 
BIOENERGIA 430 
ENERGIA SOLAR CONCENTRADA 110 
GEOTÉRMICA 92 
MAREMOTRIZ 7 
TOTAL RENOVÁVEIS 6060 
FONTE: Adaptada de IRENA (2016). 

 

3.2.3 Cenário combinado da IRENA e da IEA 

O cenário “Perspectivas para a Transição Energética. Necessidades de 

Investimentos Necessários para um Sistema Energético de Baixo Carbono” foi 

encomendado às agências IRENA e IEA, durante o ano que a Alemanha esteve na 

presidência do G2027 e, foi concebido para orientar o trabalho do grupo nas áreas de 

energia e meio ambiente. O resultado foram dois relatórios de tipo Backcasting, um 

por cada instituição. O ponto de partida foi o ano 2050 e a meta era, com uma 

margem de 66% de probabilidades, limitar o aumento da temperatura global a 2 °C  

para o ano 2100. 

_______________  
 
27Criado em 1999, o Grupo dos 20 (G20) é um fórum que reúne os principais países industrializados e 

emergentes do planeta. O grupo esta formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos 
centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia. 
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Os caminhos foram diferentes, contudo o resultado em ambos foi uma 

presença maior das renováveis no fornecimento global de energia primária para o 

ano 2050. Por encargo da Alemanha foram salientados os elementos chaves da 

transição a um modelo energético baixo em carbono, em especial nos países do 

G20. Nesse processo se buscou determinar os melhores investimentos por cada 

setor energético (setor elétrico, transporte, residencial e industrial) e políticas 

favoráveis para o meio ambiente e o setor da energia.  

O relatório considera, detalhadamente, as implicações de um aumento global 

da demanda de energia, a necessidade de mudar os padrões de investimento, os 

efeitos da mudança climática na segurança alimentar e nas emigrações, assim como 

a contaminação do ar nas economias emergentes; a eficiência energética e o papel 

das renováveis no contexto de aceleradas mudanças tecnológicas. 

O estudo a IEA antecipa entre um 40-45% de energias renováveis no 

fornecimento global de energia primária para o ano 2050, enquanto a IRENA 

visualiza 65%. Ambos cenários combinados trouxeram enormes vantagens, 

resultantes, por um lado, da aproximação da IEA ao fenômeno - sua avaliação sobre 

como outras fontes de energia se comportaram no futuro e sua capacidade para 

indicar claramente que progressos técnicos serão necessários – e, por outro lado, 

incorpora a detalhada análise da IRENA sobre a configuração setorial e geográfica 

das energias renováveis; assim como o foco desta instituição nas consequências 

econômicas da transição energética em elementos tais como: investimento, ativos 

improdutivos, crescimento, comércio e emprego. Por outro lado, se destaca o fato 

que apesar das análises dos dados acontecer separadamente, os resultados foram 

similares, dando credibilidade às descobertas. 

No caso do crescimento das energias renováveis cumprir ou até mesmo 

superar as expectativas aqui colocadas, os governos e a sociedade em geral, 

enfrentaram mudanças significativas. Do mesmo modo, a geopolítica energética 

internacional poderia ser sacudida pelas mudanças relatadas. Contudo, vale 

salientar que várias variáveis, tais como: a insuficiente vontade política ou a 

elaboração de políticas públicas que beneficiem ao setor energético tradicional, 

poderiam frear as expetativas elencadas. Analisemos a continuação algumas 

problemáticas que restringem, atualmente, o desenvolvimento das fontes renováveis 

de energia.   
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3.3 ALGUNS DESAFIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS RENOVÁVEIS 

Como foi observado na seção anterior, os cenários não pretendem prever o 

futuro, servem apenas para identificar fenômenos que podem se tornar reais, isto 

porque a realidade sempre será mais rica que qualquer modelo teórico. 

Os elementos que podem arruinar as expectativas expressas nos relatórios 

podem ser de natureza política, econômica, técnica, etc. Por exemplo, além da falta 

de vontade política, podemos encontrar na inovação tecnológica no setor de energia 

tradicional, tendências que poderiam limitar as expectativas estudadas. Tecnologias 

promissoras como as tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CAC) 

reduziriam o impacto ambiental dos combustíveis fósseis e, por conseguinte, 

poderiam aumentar seu consumo e retardar a transição energética.  

No relatório intitulado Renewables 2017 Global Status Report, são 

elencados algumas das limitantes atuais ao desenvolvimento das energias 

renovaveis. O relatorio aponta uma serie de problemáticas e necessidades, tais 

como: a) a necessidade da mais investimentos no setor das renováveis; b) a 

necessidade de incrementar a capacidade de armazenamento; c) o insuficiente 

desenvolvimento da tecnologia nos setores transportes, aquecimento e refrigeração; 

d) a persistencia dos subsídios aos combustíveis fósseis.  

3.3.1 Investimentos 

Embora o investimento global em novas fontes de energia renovável e 

capacidade de combustível tenha praticamente duplicado em relação aos 

combustíveis fósseis, os investimentos em novas instalações de energia renovável 

caíram 23% face a 2015. Entre os países de mercados em desenvolvimento e 

emergentes, o investimento em energia renovável caiu 30%, para 116,6 mil milhões 

de dólares, enquanto o dos países desenvolvidos caiu 14% para 125 mil milhões de 

dólares (Ver FIGURA 1) (REN21, 2017b). 
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FIGURA 1 - EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS GLOBAIS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS, PAÍSES 
DESENVOLVIDOS, CHINA E OUTROS EM DESENVOLVIMENTO, 2006 - 2016. 

 
FONTE: Modificado de REN21 (2017b). 

 

Deve-se reconhecer que esses dados estão relacionados com o fato da 

redução dos custos de produção, o que permite melhores resultados com menor 

investimento. Apesar da queda nos investimentos totais são alcançados melhores 

números na capacidade instalada de energia renováveis:  

 
“Mais por menos” foi a história da energia renovável em 2016. O novo 
investimento global em renováveis excluindo grandes hidrelétricas caiu 23% 
para US $ 241,6 bilhões, o menor valor desde 2013, mas houve uma 
instalação recorde de capacidade de energia renovável em todo o mundo 
em 2016. , energia solar, biomassa e resíduos para energia, geotérmica, 
pequenas fontes hídricas e marinhas entre eles adicionaram 138,5 GW, 
acima dos 127,5 GW no ano anterior (FS-UNEP, 2017, p. 11). 
 

 

Contudo a alerta se dispara para alguns especialistas que consideram que a 

queda dos investimentos durante o período, poderia estar relacionada à queda nos 

preços dos combustíveis fósseis. Isso estaria afetando o financiamento das 

pesquisas que pretendem levar o uso das renováveis a outros setores além do setor 

elétrico.  

Outro problema tem a ver com o fato do investimento continuar a centrar-se 

em energias como a energia solar eólica e fotovoltaica. Os especialistas consideram 

que essas duas tecnologias per se são insuficientes para cumprir com o 

compromisso assumido por vários países na 21ª Conferência das Partes (COP21) 
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da UNFCCC, ou seja, manter o aumento da temperatura média global em bem 

menos de 2 °C acima dos níveis pré-industriais.  

 

3.3.2 Capacidade de armazenamento 

Um dos grandes desafios técnicos das energias renováveis é o adequado 

gerenciamento das flutuações na geração de energia, o que torna ao 

armazenamento uma peça chave para a consolidação das renováveis. Atualmente, 

a capacidade moderna de armazenamento de energia se estima em 156 GW, 

nesses números as estações hidrelétricas de bombagem e armazenamento são as 

responsáveis pela quase totalidade da capacidade global. O resto de tecnologias 

dedicadas ao armazenamento, alcançaram um total de 6,4 GW, e reportaram um 

crescimento no 2016 de 0,8 GW (ver FIGURA 2).  

 
FIGURA 2 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA NO MUNDO SEGUNDO 

DIFERENTES TECNOLOGIAS 

 
FONTE: Modificado de REN21 (2017b). 

 
A maior parte desse pequeno crescimento se deve às baterias 

(armazenamento eletroquímico), em especial às baterias de iões de lítio. O 

armazenamento térmico, cresceu um 0,2% chegando a totalizar 3,1 GW, e teve 

lugar fundamentalmente nas centrais solares térmicas que utilizam a tecnologia de 

sal fundido. Inovações na área da tecnologia de armazenamento são essenciais 

para proporcionar maior flexibilidade ao sistema de energia.  
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3.3.3 Desenvolvimento dos setores transportes, aquecimento e refrigeração 

A utilização de tecnologias renováveis no setor do aquecimento e refrigeração 

continua a ser um desafio, motivado por fatores tais como a ausência de políticas 

públicas que estimulem esse processo, os custos relativamente menores dos 

combustíveis tradicionais ou a falta de conhecimento técnico nos países em 

desenvolvimento: 

 
Em 2016, as melhorias contínuas no setor – que abarcam a eficiência de 
processos industriais, materiais de construção e sistemas de aquecimento e 
resfriamento - facilitaram o aumento do uso de energia renovável para 
aquecimento e resfriamento. Em geral, no entanto, a implantação de 
tecnologias renováveis nesses mercados é restringida por vários fatores, 
incluindo o desconhecimento das tecnologias, a natureza distribuída do 
consumo e a fragmentação dos mercados, os baixos preços dos 
combustíveis fósseis, os contínuos subsídios aos combustíveis fósseis e o 
insuficiente apoio político. Nos países em desenvolvimento, apesar do 
significativo potencial de aquecimento e resfriamento térmico solar, a falta 
de know-how no processo de instalação, continua sendo uma barreira 
importante, particularmente no setor de aquecimento em escala industrial. 
(REN21, 2017b, p. 39 tradução nossa). 
 

 

Segundo o relatório do ano 2017, da agencia REN21, no crucial setor do 

transporte, a utilização das energias renováveis ainda não é colocada como uma 

prioridade. Apesar de que a queda dos custos da tecnologia das baterias tem 

motivado o crescimento das vendas de veículos elétricos, ainda se precisa avançar 

na infraestrutura necessária para assegurar seu uso e, além disso, garantir que 

sejam realmente alimentados por fontes renováveis. A demanda global de energia 

no setor do transporte registra um crescimento sustentado de 2% anual desde o ano 

2005. Atualmente é responsável pelo 28% do total da energia consumida por setores 

e está relacionada ao 23% das emissões de GEE. É um setor sumamente 

dependente dos derivados do petróleo, que representam cerca de 93% do consumo 

final de energia (REN21, 2017b).  

Várias companhias já estabeleceram em seus planos futuros o fim das linhas 

de produção dos autos impulsados pelos combustíveis fósseis. Porém esse esforço 

é praticamente nulo no transporte marítimo e na aviação, que são juntos 

responsáveis por uma parcela significativa nas emissões dos GEE. Segundo um 

estudo promovido pelo Parlamento Europeu, se espera um incremento das 

emissões causadas por esses dois meios de transporte, nas próximas décadas:  
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Embora as emissões de CO2 da aviação internacional e do transporte 
marítimo tenham sido responsáveis por apenas 3,5% das emissões globais 
de CO2 em 2012, espera-se que essa parcela aumente consideravelmente 
nas próximas décadas: projeções de ambos os setores mostram um forte 
aumento nas emissões, entretanto, a emissão global de GEE precisa 
diminuir para atingir a meta de 2 ° C (CAMES et al., 2015, p. 20 tradução 
nossa). 
 

3.3.4 Subsídios aos combustíveis fósseis 

Os subsídios para combustíveis fósseis e energia nuclear no mundo, 

continuam a superar dramaticamente os das tecnologias renováveis o que 

representa outro argumento a favor dos nexos entre essa indústria e fatores de 

ordem geopolítica, que serão tratados posteriormente. Se estima que no ano 2014, a 

proporção de subsídios a combustíveis fósseis para subsídios à energia renovável 

foi de 4:1. Quer dizer, por cada 1 dólar gasto em energias renováveis, os governos 

gastaram 4 dólares o que poderia prolongar a dependência dos combustíveis fósseis 

(REN21, 2017a).  

Contudo não se deve esquecer que em capacidade instalada o investimento 

em renováveis no 2016 era aproximadamente o dobro do investimento em novas 

usinas de energia fóssil e mais de sete vezes o valor comprometido com novas 

usinas nucleares (FS-UNEP, 2017). 

Os elementos listados no capítulo permitiram entender como as energias 

renováveis poderiam ser desenvolvidas no futuro. Sempre, fazendo o devido aviso 

de que a construção dos cenários não está próxima de ser um processo infalível e, 

por tanto, sua função não é para adivinhar o futuro e sim prover uma base inicial 

sobre as quais pensar um leque de medidas concretas a serem tomadas no caso de 

sua materialização. O capítulo respondeu a uma das questões centrais do trabalho: 

conhecer as previsões para o crescimento das energias renováveis dentro da matriz 

energética global. Permitiu, também, identificar alguns elementos que poderiam 

impedir ou limitar o escopo dessas estimativas. No próximo capítulo, continuaremos 

analisando o desenvolvimento de energias renováveis, desta vez a partir de uma 

perspectiva geopolítica. 

  



 
 

64 

4. AS IMPLICAÇÕES GEOPOLÍTICAS DO CRESCIMENTO DAS ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 

4.1  BREVE SÍNTESE SOBRE OS ORIGENS E A HISTÓRIA DA GEOPOLÍTICA 

CLÁSSICA 

As questões relacionadas ao saber Geopolítico são bastante antigas. Como 

fundamentos teóricos da geopolítica encontramos diferentes disciplinas científicas, 

com ênfases distintas, ressaltando a importância da geografia e da geografia 

política. Tem-se o nome do geógrafo alemão Friedrich Ratzel como o precursor 

desses estudos. Ratzel foi influenciado pelas ideias evolucionistas de Jean Baptiste 

de Lamarck e Charles Darwin, pelo qual tentou relacionar a História universal com 

as Leis naturais. Em sua obra Antropogeografia publicada em 1882, procurou 

mostrar que a distribuição do homem na superfície terrestre havia sido mais ou 

menos determinada por forças naturais, e posteriormente, em 1896 em um ensaio 

intitulado Sobre as leis do crescimento espacial dos Estados consideraria ao 

Estado como um organismo vivo, submetido às mesmas leis implacáveis da 

sobrevivência e da evolução, e portanto necessitado de afiançar e expandir seu 

“espaço vital” (SANTOS, 1985). Em Ratzel, a força do Estado estava intimamente 

ligada ao espaço - na sua forma, extensão, relevo, clima e disponibilidade de 

recursos naturais - à sua posição - relações sociais estabelecidas entre o Estado e o 

seu meio circulante no âmbito nacional e internacional - e, ao espírito do seu povo. 

Essas ideias ficaram conhecidas como “determinismo geográfico”28, quando se dá 

aos elementos naturais o papel de única causa na definição de aspectos 

constitutivos das sociedades.  

Ratzel concedeu um novo significado à expressão "geografia política", que já 

tinha aparecido nos estudos enciclopédicos dos séculos XVII, XVIII e mesmo XIX 

como aquele conjunto de informações pertencentes a um Estado (sua população, 

contornos territoriais, rios, montanhas, climas, cidades principais, dentre outros 

_______________  
 
28 Alguns autores estão retomando a Ratzel inspirados em uma visão diferente da complexidade do 

pensamento do autor. Para Arcassa e Mourão (2011, p.1) “ (...) uma significativa parcela de sua 
obra ainda não recebeu o tratamento merecido, pois a interpretação equivocada e por vezes 
tendenciosa desenvolvidas por estudiosos, não só da Geografia, somente contribuiu para que este 
autor fosse estigmatizado como determinista. Isso acabou por reduzir a utilização de algumas de 
suas ideias em muitos estudos científicos, o que evitou que uma parcela de significativa importância 
do pensamento ratzeliano fosse melhor analisada e difundida.”  
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fatores). Portanto, pode-se afirmar que é a partir de Ratzel que o termo geografia 

política passa a ser entendido como o estudo geográfico ou espacial da política e 

não mais como um estudo genérico dos Estados ou países. Ratzel procurou 

estabelecer uma série de temas pertinentes à geografia política, temas que ainda 

hoje são de atualidade como a relação do Estado com o território, questões de 

soberania, política territorial interna e externa, e importância das fronteiras e as 

estratégias empreendidas para a formação de uma grande potência mundial, dentre 

outras considerações (VESENTINI, 1997). 

As ideias Ratzelianas influenciaram o sueco Rudolf Kjéllen, que cunhou o 

termo “geopolítica” definindo-a como uma ciência, fato ocorrido em 1899, com um 

ensaio intitulado Studier Över Sveriges Politiska Gränser, publicado na revista 

Ymer (SANTOS, 1985, p. 9). 

 Correia (2012) não descarta que o termo tenha surgido antes da data 

proposta por ele, ou seja, em 22 de março de 1901, “(...) no jornal Göteborgs 
Aftonblad num artigo intitulado Politikoch Vetenskap” (CORREIA, 2012, p. 230). 

Para Laureano (2012, p. 62) a origem do termo seria a obra O Estado como forma 
de vida de 1916, como resultado do desenvolvimento das ideias expostas por 

Frederick Ratzel em Geografia Política, escrita em 1897. Apesar das divergências 

sobre a origem exata do termo, os autores coincidem que o conceito somente seria 

plenamente desenvolvido por Kjéllen em O Estado como forma de vida. A ideia 

Kjélleniana era representar a estreita relação entre a política de um Estado e o 

espaço físico no qual se desenvolvia. Sua obra foi traduzida ao alemão em 1924, por 

Sandmeier (Der Staatals Lebens form) (DIX,1929 apud ATENCIO, 1982).  

 A geopolítica para Kjéllen é um dos cinco ramos29 que compõem o estado e 

seria entendida pelo sueco como “a influência dos fatores geográficos, na mais 

ampla acepção da palavra, no desenvolvimento político na vida dos povos e 

Estados” (ATENCIO, 1982 apud LAUREANO, 2012, p. 62) ou como “a ciência do 

Estado como organismo geográfico e, significadamente, como soberania” 

(MIYAMOTO, 1995 apud CARMONA, 2012, p. 13).  

A consolidação da nova área de estudo aconteceria no período entre guerras 

quando vivenciaria uma etapa de grande expansão, associada à relevância dada 

_______________  
 
29 As outras ramas são: Kratopolitik, Demopolitik, Sociopolitik e Oekopolitik (LAUREANO, loc. cit.) 
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pela cúpula do poder Nazista na Alemanha30 a qual confirmaria seu potencial 

prático. Nesse momento serão conformadas várias escolas de geopolítica no 

mundo, inclusive no Brasil. Entre as escolas geopolíticas mais destacadas na 

história desta área de estudo, encontramos a escola Inglesa, alemã, francesa, 

estadunidense, japonesa, russa e destacadamente, na América Latina, a escola 

geopolítica brasileira.  

 A escola de geopolítica alemã concebida na Escola de Munique, seria 

encabeçada pelo professor Karl Haushofer. Para Haushofer a geopolítica estava 

destinada a se converter na “consciência do Estado” (WEIGERT,1943 apud 

LAUREANO, 2012, p. 64).  

Sobre o sentido do termo geopolítica Haushofer afirmava que:  

 
a geopolítica é a ciência que trata da dependência dos fatos políticos em 
relação ao solo. Apoia-se sobre as amplas bases da geografia, em especial 
da geografia política, doutrina da estrutura espacial dos organismos 
políticos (...). A geopolítica aspira a proporcionar as armas para a ação 
política, e os princípios que sirvam de guia na vida política. A geopolítica é a 
base da atuação política, na luta de vida ou morte dos organismos políticos 
pelo espaço vital (HAUSHOFER, [20--]  apud WEIGERT 1944, p. 24-25).  
 

 

O grupo de Haushofer estava composto por outros científicos, entre eles 

destacam os nomes Ernst Obst, Herman Lautensach, Otto Maull e outros 

colaboradores não menos importantes como Kurt Vowinkel, EwaldBanse, 

WulfSiewert, Colin Ross, JohannesKühn y Richard Hennig (PARKER, 1985 apud 

LAUREANO, 2012, p.64). O grupo no final da década de 1930 definiria a Geopolítica 

da seguinte forma:  

 
Geopolítica é a doutrina das relações terrestres com desenvolvimentos 
políticos (...) Se apoia nos sólidos fundamentos da geografia, especialmente 
da geografia política, como uma doutrina e estrutura dos agentes políticos 
no espaço(...) As conclusões da geografia, em termos do caráter dos 
espaços da terra, representa a estrutura da Geopolítica. Os eventos 
políticos devem ocorrer dentro desse quadro para ter consequências 
favoráveis permanentes. Aqueles que moldam a vida política, 
ocasionalmente, podem desviar-se deste quadro, mas mais cedo ou mais 
tarde prevalecerá a característica limitação terrestre dos acontecimentos 
políticos (...). Assim Geopolítica torna-se a doutrina de uma arte. A questão 
de orientar a política prática até este ponto é aquela que nos força a dar um 
passo em direção ao desconhecido. Este passo só vai alcançar o sucesso 
se ele é inspirado pelo conhecimento geopolítico (...) Geopolítica deve ser e 

_______________  
 
30 CHIAVENATO, Júlio. Geopolítica, arma do fascismo. São Paulo: Global Ed. 1981.  
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será a consciência geográfica do Estado (ATENCIO, 1982 apud 
LAUREANO, 2012, p. 65 tradução nossa).  
 

 

Para Laureano (2012) essa definição seria “a mais fiel aos ideais, premissas e 

conceitos básicos da Geopolítica por sua proximidade no tempo aos postulados 

originais, além de oferecer uma série de indicações de seu conteúdo disciplinar” 

(LAUREANO, 2012, p. 65 tradução nossa). Depois do fim da segunda guerra 

mundial e principalmente na Europa, a geopolítica vivenciaria um período de 

esquecimento até a chegada da década de 1970 quando saiu do ostracismo. Sobre 

esse aspecto Costa (2008) amplia:  
 
Após o término da guerra e a derrota do nazi-fascismo, que coincidem com 
as mortes de Haushofer na Alemanha e Spykman nos Estados Unidos, a 
geopolítica praticamente desaparece dos meios acadêmicos em todo o 
mundo. Rejeitada pela geografia e pela ciência política, torna-se 
instrumento pseudocientífico para formulações de políticas de poder 
autoritárias em países do Terceiro Mundo como o Brasil e a Argentina, 
praticamente restrita aos círculos militares. Torna-se, mais propriamente, 
uma disciplina militar e, crescentemente, uma simples subsidiaria da política 
estratégica (COSTA, 2008, p. 222). 
 

 

As causas desse período cinzento do século XX – posterior às duas grandes 

guerras mundiais - parecem residir em inúmeros aspectos, sendo o principal, o 

estigma posto na geopolítica como um instrumento para fazer a guerra e favorecer 

as nações em suas ambições de poder. A geopolítica concebida, em especial, na 

Escola de Munique, preocupou-se com a disputa do poder a uma escala macro e 

continental. Procurou desvendar as estratégias espaciais para erigir uma grande 

potência – a Alemanha – gerando enorme preocupação e tensão nas relações 

internacionais após a Primeira Guerra Mundial. Desde o ponto de vista social, 

cultural e em especial ético, Laureano (2012) sintetiza a enorme aversão a tudo o 

relacionado com o fenômeno nazista e suas implicações para a nova área de 

estudo:  

 
No final da guerra, na Europa tudo o que tinha a ver com o regime nazista, 
como era a geopolítica hitlerista e a haushoferiana, foi banido das salas de 
aula e da opinião pública, começando a estigmatização da Geopolítica Na 
realidade, isso começou com as acusações de "eminência cinzenta de 
Hitler" ou "chefe da espionagem mundial nazista", que a imprensa anglo-
saxônica divulgou sobre o general alemão; em abril de 1939, o Daily 
Express acusou-o de instigador da guerra de Hitler e, em novembro daquele 
mesmo ano, a revista Life descreveu Haushofer como um "guru da 
geopolítica"; no verão de 1941, The Reader's Digest publicou "os mil 
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cientistas por trás de Hitler", atribuindo o professor Haushofer a ser o líder 
intelectual de todos eles. (LAUREANO, 2012, p. 67 tradução nossa)31. 
 

 

Após a década de 1970 a geopolítica, que estava confinada a um pequeno 

número em círculos militares, retoma seu status como campo de estudo e interesse 

acadêmico. Desta vez, já sem ser percebida como ciência ou arte a serviço do 

Estado, mas, como uma área interdisciplinar que agrupa os esforços de vários 

cientistas em prol de um objeto altamente complexo: a inter-relação entre o espaço e 

o poder. 

Wanderley Messias da Costa, no livro Geografia Política e Geopolítica, em 

2008, oferece uma definição de geopolítica que segundo o próprio autor está 

orientada a “satisfazer aos menos exigentes”; e que pretende estabelecer os nexos, 

assim como os distanciamentos, existentes entre a geopolítica e geografia política: 
 
É preciso reconhecer, entretanto, que parte da tradição nesse setor 
identifica como geografia política o conjunto de estudos sistemáticos mais 
afetos à geografia e restritos às relações entre o espaço e o Estado, 
questões relacionadas à posição, situação, características das fronteiras 
etc., enquanto à geopolítica caberia a formulação das teorias e projetos de 
ação voltados às relações de poder entre os Estados e às estratégias de 
caráter geral para os territórios nacionais e estrangeiros, de modo que 
estaria mais próxima das ciências políticas aplicadas, sendo assim mais 
interdisciplinar e utilitarista que a primeira (COSTA, 2008, p. 18). 
 

 

Na obra citada é tratada a crítica de Albert Damangeon à geopolítica, 

realizada em 1932 e que deu origem à tese, segundo a qual, a geopolítica é um 

desvio não-cientifico na evolução da geografia política. Para vários autores, essa 

tese é válida para a geopolítica clássica, contudo seria inapropriada para a 

geopolítica crítica que surgiria a partir dos anos 1970, e que será tratada na próxima 

seção. O tema é tão complexo que não são poucos os pesquisadores que fogem 

dele, outros como o próprio Wanderley Messias da Costa consideram a discussão 

sobre as aproximações e distanciamentos entre geopolítica e geografia política na 

atualidade, de certo modo, “estéril e até mesmo inútil” (COSTA, 2008, p. 18).  

_______________  
 
31 Autores como Arcassa (2014) defendem o papel secundário julgado por Haushofer no destino 
político do Nazismo “ (...)as evidências teóricas demonstram que a influência da teoria haushoferiana 
sobre a dimensão internacional do III Reich se deu muito mais de maneira indireta, provavelmente 
através da figura de Rudolf Hess. Este militar desde antes da subida de Hitler ao poder já era 
considerado como um dos mais eminentes discípulos de Haushofer.” (ARCASSA, W. S., 2014, p. 
264–265) 
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4.2  A GEOPOLÍTICA CRÍTICA 

Hans W. Weigert, de origem alemã, e estudioso da geopolítica, tornou-se 

umas das principais figuras da escola geopolítica americana. Alega, em seus 

escritos, que existem múltiplas geopolíticas, tantas como sistemas estatais em luta e 

nega a existência de uma ciência geral da geopolítica que possa ser subscrita por 

todas as organizações estatais (WEIGERT, 1942 apud CARMONA, 2012). 

Provavelmente esta afirmação encontre suficientes provas de sua veracidade no 

momento atual da ciência Geopolítica, como pode ser observado em Laureano 

(2012):  

 
Atualmente, novos prismas estão sendo reconfigurados para o estudo da 
geopolítica que levaram a novas abordagens como Geopolítica Crítica, 
Geopolítica Moderna, Geopolítica Posmoderna, Geopolítica 
Contemporânea, Nova Geopolítica, Geopolítica do Caos ou Geopolítica da 
Complexidade. (LAUREANO, 2012, p. 73 tradução nossa). 
 

Essas variantes da geopolítica representam um novo horizonte no 

desenvolvimento desta área de estudo que estaria marcada por um rompimento com 

alguns dos pressupostos básicos da fase agora considerada como clássica. Seu 

surgimento aconteceria entre inícios da década de 1970 e finais da década de 1980 

(CONTINI, 2017). Esses anos foram testemunhas de uma série de acontecimentos 

sociais, políticos e econômicos que sacudiram as bases epistemológicas de todas as 

ciências sociais em geral, e da geografia política e a geopolítica, em particular.  

Entre essas mudanças sobressaem, o começo da desintegração da União 

Soviética com a queda do muro do Berlim, também ganha força o fenômeno da 

globalização, conceito que origina uma concepção do global como um espaço novo 

onde a ideia das fronteiras políticas, supostamente, já não seria tão relevante. A 

globalização é propelida pela revolução das tecnologias da informação e as 

comunicações. É o momento onde surge e se consolida o espaço virtual enquanto a 

geopolítica clássica sempre lidou com espaços materiais, fazendo emergir agora um 

espaço intangível onde cristalizam outras dinâmicas de interação social e de 

relações de poder.  

Surgem conflitos que já não podem ser facilmente encaixados nos modelos 

estáticos da geopolítica clássica, como o caso dos conflitos bélicos que não se 

adaptam à lógica dominante da confrontação ideológica entre o Ocidente e o 
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Oriente, exemplificados no conflito entre Vietnã e Camboja, em 1978, e a guerra 

entre China e Vietnã, em 1979 (FERNANDES, 2002).  

Novos temas de interesse, envolvendo a dualidade território-poder que 

incluíram outro tipo de atores, fato que iria na contramão da visão Estado-centrista, 

que caracterizou a geopolítica clássica. É o caso das mudanças climáticas, das 

crises energéticas, a questão migratória, o terrorismo, o feminismo, o problema da 

contaminação e escassez de água, e outros temas que permitiram a vários autores 

repensar a realidade social como uma construção subjetiva. Esses novos atores e 

novos temas de interesse emergem, nesse período no campo das ciências sociais e 

sofrem a influência do pós-modernismo e do pós-estruturalismo. Esses temas 

provocaram o surgimento de uma geopolítica menos comprometida com as diretrizes 

de determinada escola de pensamento nacional, ou com perspectivas de escala 

regional ou globais.  

É um contexto marcado pela criação de várias obras e revistas, que ajudaram 

à reintrodução acadêmica da palavra Geopolítica. Nesse momento o geógrafo 

francês Yves Lacoste, e a revista de geografia e geopolítica Hérodote (1976), 

desempenharam um papel importante. 

 
Um primeiro passo na direção da Geopolítica foi dado por Yves Lacoste, 
professor de Geografia na célebre Universidade experimental de Vincennes 
(actual Paris VIII), com a publicação do muito aplaudido La Géographie ça 
sert d´abord à faire la guerre («A Geografia, isso serve para fazer a guerra», 
1976), um trabalho escrito com a intenção de provocar uma ruptura com a 
tradição geográfica francesa, essencialmente herdeira da Geografia 
descritiva de Paul Vidal de la Blanche. Um segundo passo mais explícito foi 
dado com a incorporação da própria palavra Geopolítica, no subtítulo do 
Hérodote, que passou também a designar-se como Revue de Géographie et 
Géopolitique (1983). Um terceiro passo foi a edição de um trabalho coletivo 
de fundo de análise geopolítica: o Dictionnaire de Géopolitique (1993) 
(FERNANDES, 2002, p. 12–13). 
 

 

As concepções atuais de geopolítica são diversas. Porém isso não 

desestimula a crescente motivação social para entender a dinâmica atual mundial a 

partir da perspectiva da geopolítica. Dodds, (2007) procurando definir o conceito, 

oferece uma interessante reflexão que ajuda a entender a causa provável da 

popularidade do termo. Para o autor, a geopolítica tem a capacidade de servir como 

uma espécie de guia confiável do panorama mundial, usando uma combinação de 

descrições geográficas e modelos ou metáforas políticas tais como: cortina de ferro, 
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terceiro mundo, estado pária, etc. Cada um desses termos conservam um sentido 

geográfico, o que ajuda a gerar modelos simples do mundo, úteis por exemplo, para 

instruir aos agentes encarregados de estabelecer à Política Externa 

e de Segurança Comum. Porém a compreensão da geopolítica pode ir além desses 

sentidos já que:  
 
(...) poderíamos focar nossa atenção em como a geopolítica realmente 
funciona como uma prática acadêmica e popular. Então, ao invés de 
simplesmente assumir que rótulos como "cortina de ferro" e "eixo do mal" 
têm certo valor heurístico, passamos a questionar como eles geram 
entendimentos particulares sobre os lugares, as comunidades e as 
identidades que os acompanham. O termo 'Terceiro Mundo', por exemplo, 
não apenas serviu como uma descrição geográfica de muitos lugares na 
África, Ásia e América Latina, mas também ajudou a triangular as 
geografias políticas da guerra fria envolvendo os Estados Unidos e o 
'Primeiro Mundo' e a União Soviética e o ‘Segundo Mundo’ em uma 
competição global. Enquanto alguns criticaram o termo por assumir que o 
‘Terceiro Mundo’ era o espaço aberto para novas expressões da rivalidade 
das superpotências, outros incluindo líderes e intelectuais localizados na 
África, Ásia e América Latina adotaram o termo como um meio de registrar 
suas políticas e diferenças geográficas do Norte Global.  (DODDS, 2007, p. 
5 tradução nossa).  

 

Segundo Yves Lacoste, “o termo geopolítico utilizado em nossos dias de 

múltiplas maneiras, designa na prática tudo relacionado com as rivalidades pelo 

poder ou a influência sobre determinados territórios e suas populações” (LACOSTE, 

2008 apud CARMONA, 2012, p. 14). Nesse mesmo sentido Escribano (2011) propõe 

que:  

 
Mais do que uma disciplina, a geopolítica é uma metodologia multidisciplinar 
para analisar as relações de poder entre os atores e como esse poder é 
projetado em um território. Na geopolítica clássica, os atores eram 
basicamente políticos e militares (estados e seus exércitos), mas a 
hierarquia foi estendida à opinião pública, empresas (públicas e privadas), 
exércitos, grupos terroristas, ONGs, organizações internacionais e muito 
mais.  (ESCRIBANO, 2011, p. 12 tradução nossa). 
 

 

Temas tais como conflito e rivalidade parecem ser inerentes a maioria das 

visões de geopolítica visitadas, porém existem outros autores abertos à construção 

de uma geopolítica da paz ou geopacifics em oposição à perspectiva tradicional que 

pode ser qualificada como geopolítica dos conflitos. Entre eles encontramos ao 

general brasileiro Pedro de Pezarat Correia, que expõe uma visão diferente sobre as 
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dimensões em que se deve trabalhar para desenvolver uma nova geopolítica 

afastada das determinantes da geoestratégia32:  

 
E, assim, penso que faz sentido desenvolver a nova geopolítica seguindo 
quatro vetores, quatro dimensões:  
• a primeira dimensão é a ecopolítica, aplicada ao espaço físico geográfico, 
segundo a qual o poder político deve ser colocado ao serviço da geografia 
física, da preservação do ambiente, do equilíbrio da biodiversidade, uma 
verdadeira política da Terra, matéria sobre a qual Viriato Soromenho 
Marques (1994) nos sugere propostas muito interessantes; 
• a segunda é a demopolítica, orientada para as populações, ou seja, o 
poder exercido em proveito da geografia humana, dos seus problemas mais 
prementes resultantes da explosão demográfica, dos fluxos migratórios, da 
gestão das minorias; 
• a terceira é a geoeconomia, isto é, o poder ao serviço da geografia 
económica, da gestão dos recursos naturais, da sua salvaguarda e garantia 
da sua renovação, do seu aproveitamento e da sua justa distribuição a nível 
local, regional e planetário, de uma política que concilie a qualidade de vida 
e a capacidade de carga da Terra, conforme foi equacionado no relatório 
Cuidar o Futuro (Comissão Independente População e Qualidade de Vida, 
1998), da responsabilidade de reputados especialistas e presidida por Maria 
de Lourdes Pintasilgo; 
• a quarta é a biopolítica, dimensão transversal que se cruza com as três 
primeiras e compreende o poder ao serviço da segurança humana, que 
deixe de ser um poder que disponha da vida das populações e passe a ser 
um poder disponível para a vida das populações, em que a segurança dos 
Estados passe pela segurança dos cidadãos, temas que correm o risco de 
soar algo demagógicos mas sobre os quais pensadores ilustres, como 
Michel Foucault (2010), Roberto Esposito (2010) ou Mark Duffield e 
Nicholas Waddell (2004), ensaiam reflexões muito consistentes (CORREIA, 
2012, p. 243–244). 
 

 

Portanto, para Correia (2012) a geopacifics conserva uma estreita relação 

com os fundamentos epistemológicos dos pensadores clássicos de fins do século 

XIX e princípios do XX, já que segue assentada no respeito às ferramentas 

epistemológicas tradicionais da ciência geopolítica e seus fundamentos conceituais. 

Contudo pretendem reverter a ordem de interdependências mútuas entre a geografia 

e a política, o que faz possível, em sua consideração, passar “de uma geografia 

como instrumento em benefício da política, a uma política como instrumento 

colocado ao serviço da geografia” (CORREIA, 2012, p. 245). 

_______________  
 
32 O autor define à Geoestratégia como o “estudo das constantes e das variáveis do espaço que, ao 
objetivar se na construção de modelos de avaliação e emprego de formas de coação, projeta o 
conhecimento geográfico na atividade estratégica.” (CORREIA, 2012, p. 238). Segundo o autor “Hoje, 
a designação corrente de geopolítica aplica se predominantemente a elaborações teóricas que são 
do domínio da geoestratégia" (CORREIA, 2012, p. 245). 
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A inversão de Correia (2012) se aproxima a uma nova perspectiva que ganha 

adeptos na América Latina: o pensamento Decolonial. Proporcionar maior 

centralidade à localidade e seus saberes na construção teórica, implicaria segundo 

os defensores da teoria da decolonialidade, desafiar as estruturas gnosiológicas que 

emergem na modernidade e que estão atreladas ao poder, garantindo dinâmicas de 

dominação coloniais. A Geopolítica do Saber nasce colocando no foco de suas 

análises, as interações entre o poder, a localidade e o conhecimento. A 

pesquisadora Marcela Mollis, em seu artigo “Geopolítica del saber: Biografías 

recientes de las universidades latinoamericanas” propõe que: 

 
A geopolítica do conhecimento e do poder divide o mundo entre países que 
consomem o conhecimento produzido pelos países que dominam 
econômica e culturalmente a globalização, os quais, por sua vez, atribuem 
às instituições universitárias da periferia uma função econômica para formar 
"recursos humanos". (MOLLIS, 2006, p. 90 tradução nossa). 
 

 

Até agora se percebeu como as análises geopolítica se sustentam nas inter-

relações entre os espaços físicos e os eventos políticos, permitindo compreender as 

representações e interesses dos Estados, grupos sociais, empresas, entre outros 

agentes, sobre determinados espaços geográficos e a capacidade dessas 

representações de configurarem as relações internacionais. Por outro lado, ajuda a 

analisar como determinadas realidades físico-espaciais, condicionam determinadas 

dinâmicas sociais. Partindo do pressuposto de que existe uma relação estreita entre 

as estruturas sociais e os espaços onde elas projetam seus interesses, a geopolítica 

tem se consolidado como um conhecimento teórico e pragmático, que gera seus 

próprios códigos em ordem de delimitar seu campo de pesquisa.  

No decorrer da história vários acontecimentos demonstraram a relevância da 

análise geopolítica, destacando a exploração política dos recursos, em especial dos 

recursos energéticos a partir da década de 1970. A próxima seção dedica-se a 

abordar a relação entre a energia e a geopolítica, visando compreender os aspectos 

relevantes dessa combinação, considerados nas análises das mudanças derivadas 

do desenvolvimento das energias renováveis. 
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4.3  A GEOPOLÍTICA ENERGÉTICA  

O campo da geopolítica sempre esteve focado nas questões energéticas, 

uma vez que as fontes de energia convencionais, como petróleo, gás natural e 

carvão, constituem variáveis físico-geográficas de importância estratégica. A 

geopolítica energética emerge na década dos anos 1970, quando um grupo de 

países exportadores agrupados na Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) e encabeçados por países árabes, decidiu suspender o 

fornecimento do petróleo aos Estados Unidos e a vários países de Europa, em 

retaliação, como já mencionado, ao apoio destes a Israel durante a guerra de Yom 

Kippur. Naquele momento, o mundo compreendeu, mais claramente, o potencial 

estratégico dos recursos energéticos para transformar o equilíbrio de poder nas 

relações internacionais.  

De acordo com Oliveira (2012) a geopolítica da energia pode ser entendida, 

em primeiro lugar, como a análise do conjunto dos elementos geopolíticos que 

influenciam a exploração, a infraestrutura, o transporte e o uso final dos recursos 

energéticos. Ou seja, o fator localização geográfica dos elementos relacionados à 

indústria da energia é o ponto de partida da análise geopolítica. Para Escribano 

(2011) isso significa que se deve considerar a situação geográfica dos fatores 

seguintes: recursos energéticos, sua demanda, infraestrutura necessária para 

produção, distribuição e consumo da energia e por último, os choque points33. 

A localização per se não explica tudo nas relações internacionais, porque, se 

assim fosse, entraríamos em um determinismo geográfico. Esses espaços 

geográficos onde se encontram os recursos, sua demanda e espaços de trânsito são 

gerenciados por governos, empresas públicas e privadas, entre outros atores. Assim 

sendo, deve-se considerar precisamente os interesses desses agentes sobre os 

recursos. 

 Por essa razão, a consideração dos atores/agentes que atuam ou pretendem 

atuar sobre esses espaços geográficos forma parte substancial da análise 

geopolítica. Na atualidade os Estados não são os únicos agentes considerados 

como aponta o analista espanhol Gonzalo Escribano: 
 

_______________  
 
33Choke Points significa literalmente pontos de estrangulamento. Refere-se a enclaves como Hormuz, 
o canal de Suez ou do Panamá, todos bem posicionados sob o ponto de vista geográfico.  
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No caso da energia, os agentes são basicamente governos, empresas 
internacionais e empresas nacionais (públicas) que detêm a maior parte dos 
recursos de hidrocarbonetos. Alguns mercados de energia também são 
caracterizados por cartelização, monopólios e oligopólios, que continuam a 
manter grande parte do sistema de energia do mundo longe de uma 
situação de concorrência perfeita e / ou sujeita a regulamentação estrita”. 
(ESCRIBANO, 2011, p. 12 tradução nossa).  
 

 

A partir desse momento, a análise geopolítica procede a dividir esses agentes 

em função da sua influência sobre esses recursos. De fato, na visão de Michael T. 

Klare, presenciamos a geopolítica energética em ação quando os governos (tanto os 

fornecedores quanto os consumidores de energia) esperam, por interesses políticos 

domésticos ou internacionais, influenciar na indústria da energia (KLARE, 2008). 

Nem todos os países estão preocupados em utilizar os recursos energéticos 

como instrumento de barganha nas relações internacionais. Por conseguinte, a 

análise geopolítica considera as estratégias de segurança energética que os países 

estabelecem para proteger as demandas de seu desenvolvimento e sua soberania e 

integridade nacional. Vários desses países não possuem o poder militar para 

disputar ou proteger os recursos energéticos. Importadores e exportadores de 

energia apresentam demandas e consequentemente estratégias de segurança 

diferenciadas.  

Segundo Conant & Gold (1981), os interesses compartilhados pelos países 

dependentes de energia importada, coincidem na procura de um suprimento de 

energia suficiente, contínuo e a um preço razoável:  

 
Esses três fatores – um suprimento suficiente e contínuo a um preço 
razoável– constituem um trio indissolúvel de interesses energéticos. A falta 
de qualquer um desses fatores pode ter consequências desastrosas para o 
bem-estar econômico, a estabilidade política e a segurança nacional do país 
consumidor.” (CONANT & GOLD, 1981 apud OLIVEIRA, L. K., 2012, p. 81-
82).  
 

 

Os agentes exportadores de energia procuram pelo contrário, assegurar a 

demanda de seus recursos energéticos ao maior preço possível. Esses países 

compartem, portanto, o objetivo de acessar um fluxo constante de rendimentos. Os 

diferentes interesses representados ressaltam a importância do conceito de 

segurança energética nas análises geopolítica da energia. O conceito é entendido 

por Oliveira (2015) como:  
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 (...) o estado “ideal” em que um país ou região têm um nível de 
disponibilidade de energia que seja suficiente para manter taxas razoáveis 
de crescimento econômico e desenvolvimento, mantendo ou, 
preferencialmente, melhorando progressivamente as condições de vida de 
sua população. No longo prazo, isto significa a capacidade de ampliar o 
consumo de energia sem grandes obstáculos, sejam estes de natureza 
tecnológica ou limitações de infraestrutura de geração e distribuição de 
energia, ou de disponibilidade de recursos energéticos. As condições ideais 
de Segurança Energética devem incluir, ainda, a garantia da integridade e 
segurança da infraestrutura de energia (geração, distribuição e consumo de 
energia), necessária para sustentar a Logística Nacional e a soberania do 
Estado, incluindo a disponibilidade de recursos energéticos (combustíveis e 
eletricidade) necessários para a logística militar e para a defesa nacional 
(OLIVEIRA, 2015, p. 8) 

 

Resumindo, de acordo com Conant & Gold (1981); Oliveira (2007,2012,2015); 

Klare (2009); Escribano (2011); Criekemans (2011) e para os objetivos do presente 

trabalho, considera-se que a geopolítica energética pode ser entendida como uma 

área de estudos multidisciplinar (onde sobressaem a geografia política e as relações 

internacionais), que se foca nas ações de diferentes agentes –governos, empresas 

públicas e/ou privadas, entre outros – para exercer controle ou influência sobre os 

espaços geográficos onde se localizam os elementos vitais do universo energético 

(por exemplo, reservas de recursos energéticos, tecnologias de exploração e 

processamento, infraestrutura energética em geral, vias de transporte e centros de 

consumo final da energia ou dos recursos energéticos). Essas ações perseguem a 

consecução de diferentes objetivos, relacionados principalmente à segurança 

energética e/ou aumento do poder de barganha e influência nas relações 

internacionais.  

Ou seja, a geopolítica energética ou geopolítica da energia é fundamental 

para entender os nexos entre três conceitos onipresentes na agenda política 

internacional, máxime em tempos de crises: política, segurança e energia 

(FURFARI, 2010; PASCUAL et al., 2010 apud ANTUNES, 2014).  

4.3.1 As estratégias de segurança energética. 

Para Escribano (2011) a segurança energética é um conceito chave que leva 

o analista a ponderar o risco político34. Na visão do autor a segurança apresenta 

_______________  
 
34 Segundo o autor “O risco geopolítico deriva da estabilidade política dos países de origem e trânsito 
dos diferentes corredores energéticos, mas também da natureza das relações políticas entre esses 
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duas vertentes: segurança do abastecimento – entendida como o acesso a 

quantidades necessárias de energia a preços acessíveis - e segurança da demanda 

– entendida como o acesso dos consumidores a um fluxo constante e satisfatório 

das receitas. Comumente se relaciona a inseguridade energética com a 

dependência de um estado ou país de recursos energéticos, porém não é 

necessariamente assim, já que a segurança analisa a vulnerabilidade. Portanto, um 

país importador pode apresentar baixos níveis de vulnerabilidade uma diversificação 

das fontes, das tecnologias e das origens geográficas da energia importada, entre 

outras ações. Quer dizer, na procura de garantir ou ampliar sua segurança 

energética, os agentes estabelecem uma série de ações de caráter político, 

econômico, militar, entre outras, que podem ser denominadas como estratégias 

energéticas ou estratégias de segurança energética. Países importadores e 

exportadores apresentam interesses e objetivos bem diferentes. Por isso, alguns 

autores separam as estratégias orientadas a garantir o fornecimento de energia, 

típica dos países importadores, das estratégias orientadas a garantir a demanda, 

típica dos exportadores (ESCRIBANO, 2011).  

O estabelecimento de estratégias para garantir o fornecimento de um fluxo 

constante da energia necessária para o bom funcionamento de uma sociedade é 

fundamental para a estabilidade política dos países importadores. Segundo Oliveira 

(2012) podem se encontrar três grandes tipos de Estratégias. Esses diferentes tipos 

de estratégias não se excluem mutuamente, ou seja, se utilizam de forma isolada ou 

combinada. São elas: (a) a estratégia da autossuficiência energética; (b) a estratégia 

de assegurar o fornecimento externo de energia e; (c) a estratégia da integração 

energética regional. Segundo o autor, para qualquer governo o sucesso na 

implementação da (s) estratégia (s) de segurança energética configurará sua 

posição como líder na área da inovação tecnológica ou dos processos de integração 

regional ou como potência imperialista, propensa à ingerência e agressividade 

política (OLIVEIRA, 2012). O Quadro 3, a seguir, ilustra os tipos de estratégias, as 

formas de operacionalização e o conteúdo segundo Oliveira. 

 

                                                                                                                                        
países e os de consumo (por exemplo, as relações entre consumidor e fornecedor Espanha- Argélia, 
entre fornecedor e país de trânsito Argélia-Marrocos, e entre país consumidor e país de trânsito 
Espanha-Marrocos), bem como as relações entre os próprios consumidores (como a Espanha e a 
Itália no caso da Argélia, ou a UE e a China no nível da Eurásia)”(ESCRIBANO, 2011, p. 13 tradução 
nossa).  
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QUADRO 3 - AS ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA ENERGÉTICA. 
 (Continua) 

Tipos de 
Estratégias 

Formas de 
Operacionalização 

Conteúdo 
 

Estratégia da 

Autossuficiência 

Energética 

 

 

 

Diversificação da 

matriz energética. 

Envolve o planejamento a matriz energética de forma que 

tenha o maior número possível de fontes de energia, 

priorizando sempre as de menor custo ambiental, social e 

econômico. Considera-se que a diversificação é a estratégia 

mais importante para evitar possíveis colapsos ou os efeitos 

da escassez de uma fonte de energia específica. Pode ser 

uma estratégia que viabilize a autossuficiência energética 

embora este não seja necessariamente o objetivo central.  

Descentralização 

da infraestrutura de 

geração e 

distribuição de 

energia. 

 

Envolve à redução da probabilidade de que danos à 

infraestrutura provoquem o colapso do fornecimento de 

energia temporária ou definitivamente. 

 

Inovação 

energética. 

Geralmente pautada pelo desenvolvimento de novas 

tecnologias de geração, distribuição e consumo de energia, 

podendo incluir desde melhorias tecnológicas pontuais até 

tecnologias completamente novas de geração, transmissão 

e consumo de energia, assim como novos combustíveis. 

Eficiência 

energética 

 

Pode envolver melhorias pontuais em determinados setores 

do sistema energético (geração, distribuição, ou consumo de 

energia), ou ainda, pode ser implementado através de 

ganhos de eficiência estruturais que envolvem mudanças 

significativas na matriz de consumo de energia (do setor 

energético, da indústria, ou do setor de transportes), 

geralmente envolvendo o uso de tecnologias ou 

infraestruturas mais eficientes e econômicas.  

A estratégia de 

Assegurar o 

Fornecimento 

Externo de 

Energia 

Diversificação dos 

fornecedores 

externos 

Pode ser obtida por acordos comerciais, por influência 

político-diplomática ou até mesmo por simples mecanismos 

de mercado.  
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QUADRO 3 - AS ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA ENERGÉTICA. 

 (Conclusão) 
 

Tipos de 
Estratégias 

Formas de 
Operacionalização 

Conteúdo 
 

 Militarização do 

controle de recursos 

energéticos no exterior 

Envolve a militarização do controle de recursos 

energéticos no exterior, ou a tentativa de controlar 

diretamente as fontes de recursos energéticos no 

exterior, geralmente mediados pela securitização e 

militarização. Muitas vezes envolvendo disputas entre os 

países importadores e exportadores de energia, e, 

inclusive, guerras pelo controle dos recursos petrolíferos. 

A estratégia da 

Integração 

Energética 

Regional 

Permeando processos 

de integração regional 

Envolvendo a integração da infraestrutura e das cadeias 

produtivas de energia em uma região ou continente.  

FONTE: Adaptada de OLIVEIRA, L. K. (2012). 

 

Os países exportadores apresentam outros tipos de necessidades, as quais 

conformam suas estratégias energéticas orientadas a garantir a demanda. Sobre 

essas ações a literatura é menos prolifera, provavelmente porque o conceito de 

geopolítica energética interioriza uma visão da segurança construída principalmente 

desde os centros interessados no abastecimento e não na demanda. Como explica 

Yergin (2006):  
 
Although in the developed world the usual definition of energy security is 
simply the availability of sufficient supplies at affordable prices, different 
countries interpret what the concept means for them differently. Energy-
exporting countries focus on maintaining the “security of demand” for their 
exports, which after all generate the overwhelming share of their government 
revenues (YERGIN, 2006, p. 70–71).  
 

 

Os países exportadores estão preocupados em manter o preço dos 

combustíveis fósseis, em valores suficientemente altos para incrementar sua receita, 

porém não demasiadamente altos ao ponto de estimular a procura de fontes 

energéticas mais competitivas. Para isso a produção deve evitar as crises de 

superprodução e de restrição excessiva da oferta.  

Apesar da insuficiente literatura sobre o assunto duas estratégias podem ser 

configuradas a partir da atuação dos principais produtores. Essas ações são:  
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� A estratégia de restrição da oferta: consiste em estabelecer recortes na 

produção com o objetivo de aumentar as receitas.  

� Aumento da produção para eliminar ou debilitar a concorrência e a 

inovação tecnológica.  

 

Uma breve revisão histórica de alguns dos principais acontecimentos da 

geopolítica energética convencional até a primeira metade da segunda década do 

século XXI, é apresentada a seguir com o intuito de visualizar, por meios de fatos, o 

funcionamento das estratégias energéticas conceitualizadas nesta seção.  

4.3.2 Uma panorâmica da geopolítica energética convencional. 

Entre as décadas de 1950–1970 a indústria do petróleo e seus derivados 

apresentou segundo Campbell (2005), um período de expansão “marcado pelo 

aumento acelerado da produção mundial e pelas maiores descobertas de novas 

reservas petróleo da História” (CAMPBELL, 2005, p.83-90 apud OLIVEIRA, 2007, p. 

53). É precisamente nesse período que o petróleo derivaria o principal recurso 

energético envolvido no “metabolismo” da produção e na circulação do capital (LINS, 

2011). Porém, durante a década de 1970 é quando o modelo energético sustentado 

no petróleo evidenciaria seus limites estruturais. É nesse mesmo momento quando 

os Estados Unidos, a principal potência ocidental, perderia sua autossuficiência 

energética e foram afetados pela primeira crise do petróleo35. Começava o período 

denominado por Campbell (2005) de transição. O mundo percebeu que seu principal 

recurso energético era não renovável. Em especial os Estados Unidos, que de forma 

clara e transparente, por meio da doutrina Carter explicitava por um lado a 

necessidade imperiosa desse recurso e sua importância estratégica para a 

segurança nacional, e por outro, a importância de ter o controle e/ou influência sobre 

o Oriente Médio, uma região que é, e permanecerá por suas reservas comprovadas 

_______________  
 
35 Derivada do conflito Árabe-Israelense de 1973, foi uma crise econômica e comercial de proporções 

mundiais. A diminuição da produção de petróleo pela OPEP, liderada por países árabes, escondia 
um motivo político: exercer pressão sobre Ocidente para frenar seu apoio a Israel. A crise só 
terminaria cerca de um ano depois com as conversações entre Henry Kissinger e os líderes 
israelenses, que se retiraram de áreas ocupadas como resultado da vitória na Guerra do Yom 
Kippur.  
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sem paralelos no globo, o centro neurálgico da indústria petrolífera mundial no curso 

das próximas décadas (SARKIS, 2002, p.13).  

Klare (1995) percebe como o controle dessa região é vital para os Estados 

Unidos, não só para garantir sua segurança energética, mas por seu valor como 

meio de controle e influência “frente a seus aliados e, todavia, concorrentes 

econômicos” (KLARE, 1995 apud LINS, 2011, p. 18).  

Entre esses concorrentes atuais, os principais são China e Rússia. China tem 

percebido com claridade as ameaças e riscos, para sua segurança energética, de 

depender de uma única fonte – a Arábia Saudita – sobretudo se essa fonte é aliada 

dos Estados Unidos. Portanto, procura diversificar seus fornecimentos de petróleo, 

fortalecendo suas relações com Iran e Rússia. Para esta última a China apresenta 

uma excelente oportunidade em momentos onde vê reduzida sua quota no mercado 

europeu frente aos países do Oriente Meio, situação que poderia piorar na medida 

em que aumenta a penetração nesse mercado dos estados caucasianos36. Analistas 

como Ignacio Ramonet (2015) consideram vital que os Estados Unidos consigam 

afastar-se do Oriente Médio para não descuidar da contenção da China na região 

Ásia-Pacifico. Contudo, na opinião deste analista, existe uma razão que impede aos 

americanos passar à outra questão (China) e “esquecer os pesadelos do Oriente 

Médio”. Essa questão é a Arábia Saudita que vem intervindo no mercado do petróleo 

baixando os preços para evitar uma saída de Washington sem antes estabelecer um 

melhor acordo sobre a questão nuclear com o Teerã. Os Saudi temem o 

expansionismo xiita na região tendo presente que as principais jazidas de 

hidrocarbonetos sauditas se encontram em zonas de população xiita. Portanto, para 

o autor é evidente como até esse momento a estratégia de Arábia Saudita teve, 

entre seus danos colaterais, a estratégia dos Estados Unidos de conter o avanço do 

Dragão Chinês.  

A Rússia conta com grandes petroleiras como Gazprom, um gigante capaz de 

produzir 8,38 milhões de barris diários em 2016 e considerada a segunda maior 

empresa petroleira do mundo, somente atrás da empresa saudi Aramco (BBC, 

_______________  
 
36Países como Geórgia, Armênia e Azerbaijão, e os centro-asiáticos do Turcomenistão, Uzbequistão, 
Cazaquistão, Tadjiquistão e Quirguistão exibem amplas reservas de petróleo e gás e segundo Lins 
(2011)“fazem a bacia do Mar Cáspio cintilar na geoeconomia e na geopolítica dos recursos 
energéticos em termos mundiais, acenando com imensos lucros para as companhias internacionais e 
com possibilidades de desenvolvimento em escala nacional.” (LINS,2012, p.12) 
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2017). Os Estados Unidos mantêm um interessante embate geopolítico na região do 

Cáucaso e Ásia Central com a gigante Rússia, onde buscam, além de procurar uma 

fonte suplementar de energia, reduzir o predomínio econômico e político da Rússia 

na região, que por sua vez pretende estabelecer um corredor até o Oriente Médio e 

deter uma possível influência turca e ocidental no Sul de seu território.  

Em resumo, durante a primeira década do século XXI, a luta pelo petróleo - o 

principal recurso energético– se intensificou devido ao confronto entre os velhos 

players 37 - países de Europa, EUA e Japão - com novos participantes como China, 

Índia e, em menor medida, outros países em desenvolvimento. Esse quadro vem 

tomando outros contornos na década presente com o desenvolvimento das energias 

renováveis e outras revoluções tecnológicas que estão provocando mudanças 

significativas na geopolítica energética. Essas transformações precisam ser 

abordadas detalhadamente.  

 

4.4  AS MUDANÇAS NA GEOPOLÍTICA ENERGÉTICA 

4.4.1  Uma expansão da geografia da geração e distribuição da energia 

Segundo Criekemans (2011), as novas tecnologias que são desenvolvidas em 

conjunto com oportunidades e limitações de certas áreas geográficas, determinarão 

um novo contexto geopolítico. Porém, áreas geográficas onde poderão ser 

implementadas as renováveis, se encontram significativamente mais distribuídas 

globalmente que as principais reservas dos recursos fósseis, contudo, tais 

tecnologias de conversão atuais são mais produtivas em determinadas regiões que 

em outras. Isso porque os projetos de energia eólica se desenvolvem melhor nas 

áreas geográficas afastadas da linha do Equador enquanto a intensidade da energia 

solar diminui quanto maior é a latitude, ou seja, mais perto dos polos, - 90º norte ou 

sul (ver FIGURA 3). 

_______________  
 
37Aqui se faz referência ao termo global player que em sua tradução literal significa “jogador global”. A 

expressão está relacionada “ao peso que empresas ou países possuem na esfera internacional” 
(REIS, 2013) 
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FIGURA 3 - ZONAS DE MAIOR INTENSIDADE DA ENERGIA SOLAR E EÓLICA. 

 
FONTE: Adaptada de Solargis (2016); Stackhouseet al. (2016).  

NOTA: Em ambas figuras as zonas de maior intensidade são destacadas com a cor vermelha. A 

Figura da esquerda mostra o mapa global da irradiação solar horizontal. A figura a direita 

mostra a intensidade dos ventos até os 10 m de altitude.  

 

Como se observa no mapa, os projetos de energia eólica se desenvolvem 

melhor nas áreas geográficas afastadas da linha do Equador. Ou seja, o potencial 

para a geração de energia a partir das renováveis não se encontra distribuído 

homogeneamente pelo globo. Espera-se que gradualmente as inovações 

tecnológicas permitam a ampliação dessas áreas até que em determinado momento 

a humanidade seja capaz de utilizar algum método eficiente e seguro de geração de 

eletricidade independentemente do local onde se encontre. Não obstante, resultará 

em fenômeno paulatino, e em suas primeiras etapas, a geopolítica energética 

influenciada pelas renováveis, provavelmente não se distanciará muito da 

geopolítica energética atual. 

Além disso, o potencial de geração de energia não é o mesmo para todas as 

energias renováveis “O potencial solar e eólico é muito maior do que o da biomassa, 

hidro ou energia geotérmica” (SCHOLTEN e BOSMAN, 2016, p. 277, tradução livre). 

Cada tipo de energia renovável tem suas próprias características específicas e cria 

seu próprio "conjunto geotécnico” (CRIEKEMANS, 2011, p. 9, tradução livre), o que 

gera um impacto sobre as relações regionais e internacionais. Contudo as áreas 

geográficas onde poderiam ser implantadas as tecnologias para o aproveitamento 

das fontes renováveis de energia, são significativamente maiores que as áreas 

geográficas relevantes geopoliticamente, no momento atual. 

Como consequências da ampliação geográfica de geração energética, 

começa a se desenvolver uma maior descentralização no fornecimento energético. 

Desde a perspectiva da geopolítica energética, e apoiados primeiramente no fator 

localização, são várias a mudanças que poderiam ser elencadas. Dentre essas, 

Scholes e Osman (2016), salientam a diminuição da importância estratégica das 
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ações orientadas ao controle dos locais geográficos onde se encontram os recursos 

energéticos. Isso poderia diminuir os conflitos, militares, diplomáticos, fronteiriços e 

econômicos, ao mesmo tempo que aumentaria gradualmente a segurança 

energética dos países. Também nesse sentido Antunes (2014) afirma que os países 

que antes gozavam de posições pivô na área da energia convencional poderão não 

gozar da mesma posição no novo regime energético. 

4.4.2 Incremento dos agentes geopolíticos 

Atrelado ao fator localização, pode-se encontrar outra característica 

importante da geopolítica energética na era das energias renováveis, que é o 

incremento dos agentes. A geopolítica energética atual, se concentrava na atuação 

dos grandes players na esfera internacional, ou seja, os países com maior poder 

militar e econômico, representados pelos membros da União Europeia, Rússia, 

China e os Estados Unidos. São considerados grandes produtores: por exemplo, os 

membros da OPEP, e outros não-OPEP como os Estados Unidos, Canadá, Rússia, 

México, Angola entre outros; por último se consideram outros agentes como as 

instituições internacionais e as empresas de natureza pública, privada ou de 

economia mista como a ARAMCO, EXXONMOBIL, PETROCHINA, BP, GAZPROM, 

ROSNEFT, SHELL, CHEVRON, PETROBRA, LUKOIL, STATOIL ASA. 

Porém, a geopolítica das renováveis, poderia ser muito mais democrática, 

levando em consideração que exige uma menor concentração de capital, poderio 

militar e que “os projetos no campo das renováveis são muito mais adaptáveis a 

diferentes escalas/dimensões quando comparados com projetos de energia 

convencional” (ANTUNES, 2014, p. 2). Para Criekemans (2011), isso poderia ser um 

elemento de empoderamento social. 

A emergência desses novos agentes/atores pode converter-se em séria 

ameaça para os fornecedores de energia tradicionais. No plano nacional, os grandes 

players podem agir em prol de conservar sua posição quase monopólica, usando 

várias estratégias e instrumentos para frustrar o crescimento das pequenas 

empresas de energia renovável. Portanto, Criekemans (2011), considera que o 

governo teria o importante dever de criar uma paisagem econômica que seja mais 

diversificada. 
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As mudanças provocadas pelo desenvolvimento das energias renováveis e 

outros fatores provocaram, por exemplo, uma incapacidade da OPEP de influenciar 

significativamente o mercado da energia, nos últimos anos. Assim, os membros da 

OPEP utilizaram os combustíveis fósseis para consolidar sua agenda econômica e 

geopolítica, tendo como estratégia principal a restrição da oferta, com o qual 

lograram incrementar o lucro. Porém esta restrição tinha limites, dentre os quais não 

deveria ser uma justificativa possível para uma invasão militar e também devia evitar 

estimular a inovação, seja nas áreas da eficiência energética ou no desenvolvimento 

de energias alternativas, como as energias renováveis.  

Atualmente, segundo analistas como Luis Doncel, a típica estratégia de 

restrição da oferta, que visa a subida dos preços “está alcançando resultados no 

mínimo duvidosos”. Tais como a estagnação do preço e os recortes na produção, 

que não são cumpridos “em junho38, a produção do bloco subiu pelo terceiro mês 

consecutivo” (DONCEL, 2017). Na verdade, a incapacidade da OPEP em controlar 

os preços do petróleo se remonta ao ano 2014. Desde esse ano a entrada de novos 

players e novos materiais se intensificou a tal ponto que para José Pedro Teixeira 

Fernandes se inaugurou uma “nova era da produção de petróleo / energia” 

(FERNANDES, 2017). Os esforços da OPEP para realizar recortes na produção são 

frustrados também por causas internas. Muitos de seus países ainda não se 

recuperaram da queda dos preços causadas pela desaceleração da economia 

chinesa, que afetou as várias economias dependentes da exportação de 

commodities. Desesperados para ajustar seu déficit financeiro não conseguem 

estabelecer os necessários recortes:  
  
Os problemas se acumulam para um cartel que se vê incapaz de promover 
uma recuperação nos preços. O motivo do excesso de oferta não é apenas 
o boom do petróleo de xisto nos Estados Unidos já que países 
como Líbia e Nigéria também aumentaram substancialmente sua 
capacidade. Ambos são membros da OPEP, mas, devido à situação política 
muito estável que atravessam, estão por enquanto isentos dos cortes que 
afetam os demais membros do clube de exportadores. Outro fator que 
contribui para o baixo preço do petróleo é a demanda dos países asiáticos, 
inferior à prevista (DONCEL, 2017).  

 

O’sullivan et al., (2017) analisa como o declínio da receita gerada pelas 

exportações de energia de combustíveis fósseis, nos países produtores, pode dar 

_______________  
 
38 Refere-se ao mês de Junho de 2017.  
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um impulso à reforma política e à diversificação econômica nesses mesmos países. 

Tomamos como exemplo dois casos, onde o primeiro está assentado na chamada 

“visão 2030” e trata de um plano de reformas que visa acabar com a dependência de 

petróleo na Arábia Saudita, e o segundo do projeto denominado “cidades 

sustentáveis” nos Emirados Árabes. Porém, um declínio na receita de petróleo pode 

levar à instabilidade política, especialmente de curto a médio prazo, isso retrata-se 

na América latina a partir do caso da Venezuela. 

As grandes corporações petroleiras são cientes das mudanças em curso na 

indústria energética. A British Petroleum, o deixa claro quando expressa que 

“estamos decididos a desempenhar nosso papel nesta transição - ajudando a 

atender à necessidade mundial de mais energia, além de reduzir as emissões de 

carbono. ” (BP, 2017, tradução livre). Carlos Gomes da Silva, presidente executivo 

da petrolífera Galp Energia, numa apresentação aos investidores em Londres, se 

referiu a energia de baixo carbono como uma tendência de longo prazo que a 

empresa não pode ignorar e salientou que “chegamos na altura em que a tecnologia 

se torna competitiva em mercado. Acho que é o momento. ” (SUSPIRO, 2017).  

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, define o momento atual 

como uma oportunidade global onde “ (...) os países e suas empresas estão 

avançando, procurando obter benefícios para seus países ao estarem na frente da 

corrida da energia limpa. ” (OBAMA, 2017, p. 128, tradução livre). Em opinião de 

Sainteny (2010) apud Criekemans (2011) uma forma de determinar os líderes e, 

portanto, possíveis agentes do poder e influência geopolítica na era das renováveis, 

consiste em classificar esses países e regiões em relação a três critérios: (a) número 

de patentes concedidas; (b) Investimentos de capital em energia renovável, e (c) 

presença de empresas líderes no setor, as quais serão conceituadas seguidamente.  

 

(a) Número de patentes concedidas 

 

Em matéria de patentes a Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(WIPO) realizou um estudo no ano 2014 com o objetivo de fornecer evidências 

empíricas das tendências de inovação e propriedade intelectual em quatro tipos de 

energias renováveis: biocombustíveis, energia heliotérmica (CSP), energia solar 

fotovoltaica (PV) e energia eólica. O relatório fornece o ranking das 20 empresas 
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que se tornaram as principais detentoras de patentes para cada uma dessas quatro 

tecnologias no período 2006-2011.  

Dentro do contexto de biocombustíveis, onze instituições líderes estão 

sediadas na China, em comparação com um total de oito do Japão, mostrando 

claramente que a China está emergindo como um grande investidor na inovação de 

biocombustíveis, além disso, somam-se 25% dos depósitos totais de patentes de 

tecnologias relacionadas aos biocombustíveis entre 2006 e 2011. Os resultados 

chineses são um reflexo da crescente importância das universidades e institutos de 

pesquisa no desenvolvimento de tecnologias de biocombustíveis. A China é 

acompanhada de perto pelos EUA (21%), o que provavelmente é o reflexo de vários 

fatores, incluindo subsídios governamentais, pesquisa universitária e capacidade de 

produção existente (HELM et al., 2014, p. 5–6).  

Continuando com o relatório da Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual, na área da energia heliotérmica, 16 dos 20 maiores proprietários de 

tecnologia são novos participantes e metade desses, são da China. Isso demonstra 

um aumento do investimento chinês na área e o evidente retrocesso da Alemanha, 

que por muitos anos encabeçou a lista dos países líderes nesses empreendimentos. 

As empresas japonesas continuam desempenhando um papel proeminente na 

questão das patentes fotovoltaicas.  

O domínio asiático acaba no setor da energia eólica, das quais oito das vinte 

maiores empresas são europeias. Outra particularidade é que das quatro 

tecnologias renováveis analisadas no relatório, a energia eólica é o único espaço 

que não contém universidades ou instituições de pesquisa do setor público dentre os 

20 maiores proprietários de tecnologia. Mais de 30% dos recentes registros globais 

de patentes de energia eólica provêm da China. Além disso, uma série de empresas 

internacionais provavelmente usam este país como base de fabricação e de 

depósitos de patentes. Os EUA, Europa, República da Coreia e Japão representam 

40% do depósito de patentes mundiais (HELMET al., 2014). 

Os resultados do relatório, portanto, colocam a China à frente, pois representa 

a maior porcentagem de patentes em três das quatro áreas relacionadas às 

tecnologias renováveis que contribuem à mitigação da mudança climática, para o 

período 2006-2011 (biocombustíveis, energia eólica, energia heliotérmica e solar 

fotovoltaica). A contribuição da China é particularmente forte em termos de energia 
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solar térmica, á que 55% dos escritórios onde ocorreram 

os primeiros depósitos nesse período estão localizados em território chinês. 

 

(b) Investimentos de capital em energia renovável  

 

A análise dos investimentos deste setor está baseada no relatório Global 
Trends in Renewable Energy Investment 2017 realizado pela Frankfurt School – 

UNEP em colaboração com o Centre For Climate & Sustainable Energy Finance, 

que tem como ponto de partida o fato de que o investimento em energias renováveis 

diminuiu 23%, ou seja, US $ 241,6 bilhões em relação ao ano de 2015. Porém, como 

dado positivo, a quantidade de novas capacidades instaladas aumentou de 

127,5GW em 2015, alcançando-se um recorde de 138,5 GW em 2016. Juntas, as 

novas fontes renováveis de energia eólica, solar, biomassa e resíduos, geotérmica, 

pequenas hidrelétricas e marinhas representaram 55,3% de todos os gigawatts da 

nova geração de energia adicionados em todo o mundo, em 2015. De todas as 

tecnologias, onde maior capacidade foi adicionada da energia solar fotovoltaica, 

onde foram adicionados 75GW. Uma das principais razões pelas quais as 

instalações aumentaram.  

Ao analisar os 10 países líderes em investimentos no ano 2016 (ver TABELA 

3), é possível entender que, além da Índia que permaneceu estável, os sete 

primeiros apresentaram investimentos mais baixos no ano 2016 do que no ano 

precedente. No entanto, o tamanho das quotas variou muito, por exemplo, o Reino 

Unido e o Brasil reduziram seus investimentos em menos de 5%. Já a China e o 

Japão diminuíram em mais de 30%. Os três últimos lugares do top 10 mudaram 

radicalmente em 2016, onde apareciam Chile, África do Sul e Canadá, os quais 

foram substituídos pela Austrália, Bélgica e França. Cabe também ressaltar que, 

apesar da diminuição do seu crescimento, há evidência da liderança Chinesa nessa 

área. 

 
TABELA 3 - NOVOS INVESTIMENTOS NA ENERGIA RENOVÁVEL POR PAÍSES NO 2016 E 

CRESCIMENTO EM RELAÇÃO AO ANO 2015. 

(Continua) 

Rank PAÍSES BILHÕES CRESCIMENTO 
1 China 78,3 -32% 
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TABELA 4 - NOVOS INVESTIMENTOS NA ENERGIA RENOVÁVEL POR PAÍSES NO 2016 E 

CRESCIMENTO EM RELAÇÃO AO ANO 2015. 

(Conclusão) 

Rank PAÍSES BILHÕES CRESCIMENTO 
2 Estados Unidos 46,4 -10% 
3 Reino Unido 24 -0,60% 
4 Japão 14,4 -56% 
5 Alemanha 13,2 -14% 
6 Índia 9,7 0% 
7 Brasil 6,8 -4% 
8 Austrália 3,3 51% 
9 Bélgica 2,9 179% 

10 França 2,6 5% 
FONTE: Adaptada de FS-UNEP (2017). 

 

(c) presença de empresas líderes no setor 

 

Por último, o domínio da China e os Estados Unidos se reafirma quando são 

analisadas a quantidade de empresas líderes do setor, as quais majoritariamente 

estão localizadas nesses dois países. Para identificar as empresas líderes se utilizou 

o relatório Carbon Clean 200TM (Clean200TM) em sua terceira versão do ano 

2017, o qual apresenta as 200 maiores empresas do mundo cotadas em bolsa e que 

neste momento estão conseguindo lucros significativos a partir das energias 

renováveis. O Clean200TM classifica as maiores empresas de capital aberto no 

mundo a partir da receita total, proveniente de energia limpa, avaliada pela 

Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Neste ranking, para ser elegível, uma 

empresa deve ter uma capitalização de mercado de mais de US $ 1 bilhão e obter 

mais de 10% da receita total de fontes de energia limpas. A lista exclui todas as 

empresas de petróleo e gás e serviços públicos que geram menos de 50% de sua 

energia a partir de fontes renováveis, bem como as 100 maiores empresas de 

carvão medidas pelas reservas. A lista também filtra as empresas que se beneficiam 

da fabricação de armas, o desmatamento das florestas tropicais, o uso do trabalho 

infantil e/ou trabalho forçado, e aqueles que se envolvem em lobby climático 

negativo (HEAPS et al., 2017, p. 2).  

O relatório revela que se afastar das energias fósseis resulta numa decisão 

muito mais rentável, já que as empresas no setor das energias limpas geram um 

retorno do 16,9% contra um declínio de 1,2% em relação ao índice de referência das 
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empresas no setor dos combustíveis fósseis. As dez primeiras empresas no 

relatório, estão envolvidas na oferta de produtos, materiais e serviços relacionados 

com a eficiência energética. Essas empresas são: Siemens, Toyota, Schneider 

Electric, ABB, Panasonic, Vestas, Bombardier, Innogy se, Johnson Controls e 

SSEPLC. Entre os países onde estão localizadas o maior número dessas empresas 

destaca a China com 68, com dobro do segundo lugar, os Estados Unidos com 34 

(ver TABELA 4).  

 
TABELA 5 - TOTAL DE EMPRESAS LÍDERES NO SETOR DAS ENERGIAS LIMPAS POR PAÍSES. 

País # de empresas País # de empresas 
China 68 Austrália 2 
Estados Unidos 34 Finlândia 2 
Japão 20 Grécia 2 
Alemanha 9 Nova Zelândia 2 
Índia 7 Tailândia 2 
Coreia Do Sul 7 França 2 
Canadá 5 Áustria 1 
Suécia 5 Bélgica 1 
Dinamarca 4 Chile 1 
Irlanda 4 Itália 1 
FONTE: adaptada de (HEAPS e colab., 2017) 

 

4.4.3 A eletricidade será o principal vetor energético 

A energia secundária ou também chamada vetor ou portador energético é o 

resultado dos diferentes centros de transformação de energia que transformam a 

energia primária com o objetivo de alimentar os diversos setores de consumo e, 

eventualmente, outro centro de transformação. São consideradas fontes de energia 

secundária o óleo diesel, óleo combustível, gasolina (automotiva e de aviação), gás 

liquefeito de petróleo - GLP, nafta, querosene (iluminante e de aviação), gás de 

xisto, eletricidade, carvão vegetal, álcool etílico (anidro e hidratado) (COPEL, 2017). 

Para Scholten e Bosman (2016), numa matriz energética cada vez mais 

renovável, o principal vetor ou portador energético será a eletricidade, “Espera-se 

que a eletricidade se torne o vetor de energia dominante em um mundo alimentado 

por energia renovável, uma vez que as energias renováveis com maior potencial 

[energia solar e eólica] são mais facilmente convertidas em eletricidade” 
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(SCHOLTEN e BOSMAN, 2016, p. 277, tradução livre). Esta implica uma 

infraestrutura mais integrada fisicamente e demandante de rigorosos requisitos 

gerenciais.  

Os desafios geopolíticos de essa realidade são vários, alguns deles muitos 

parecidos aos desafios atuais, tais como o maior comércio transfronteiriço de 

energia elétrica poderia criar vulnerabilidades geopolíticas para os importadores de 

eletricidade. Nesse sentido continuaram os problemas de segurança energética 

semelhante ao da era dos combustíveis fósseis. Porém, por outro lado, uma maior 

interconexão elétrica poderia aumentar relações de interdependência 

socioeconômicas entre as nações, reduzindo assim os riscos de conflito.  

Muitos problemas surgiram com o incremento destas tecnologias associadas 

à automação e análises de dados, por isso, espera-se que com o incremento das 

tecnologias de energia renovável aumente a vulnerabilidade das redes elétricas aos 

ataques cibernéticos. Em contrapartida, essas novas vulnerabilidades, poderão 

acompanhar o aumento na capacidade de resiliência da rede com está se compõe 

de micro redes de energia muito mais distribuídas (O’SULLIVAN et al.,2017). 

Não obstante, em uma matriz energética sustentável é de se esperar o 

desenvolvimento de outros vetores. Guerra et al., (2010) salientam que uma vez 

resolvidas algumas dificuldades técnicas, o hidrogênio gerado a partir dos 

excedentes de produção das fontes renováveis de energia poderia se tornar no 

principal vetor energético ajudando a resolver os problemas do armazenamento e 

transporte da energia. 

 

4.4.4 Acesso aos recursos energéticos e desenvolvimento tecnológico 

Questões chaves do desenvolvimento tecnológico como financiamento, 

investimento, patentes, Know How, transferência tecnológica se tornaram cada dia 

elementos vitais na construção de cenários cooperativos ou na consolidação das 

rivalidades. Com o desenvolvimento das renováveis o acesso aos recursos 

energéticos perde importância frente ao acesso à tecnologia para sua conversão e 

posterior distribuição e consumo. Por isso, Scholten e Bosman (2016) consideram 

que entre outros elementos, aumentaram a importância estratégica do 

gerenciamento da infraestrutura energética, em especial das tecnologias que 



 
 

92 

conectam às zonas geográficas menos favorecidas com os grandes produtores ou 

armazenadores de energia.  

O’sullivan et al. (2017), por outro lado, analisam como poderão se 

desenvolver sérias tensões entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos 

no quesito: transferência tecnológica, onde esses conflitos provavelmente surgiram 

sempre que se desenvolvam dependências assimétricas entre produtores e 

consumidores. Um cenário de geração e produção da energia de forma 

descentralizada, parece ser o que levanta menos preocupações geopolíticas. 

Porém, ainda não se pode assegurar que a transição levará irremediavelmente a 

cenários de maior descentralização na indústria energética (O’SULLIVAN et 

al.,2017, p. 5). 

4.4.5 Seria possível a emergência de países prossumidores? 

Prossumidor é um neologismo que provém da junção de produtor e 

consumidor ou profissional e consumidor. O termo é utilizado por Scholten e 

Bosman (2016) para representar o cenário donde a decisão dos estados de produzir 

sua própria energia levaria ao aumento dos prosumer countries ou países 

prossumidores. Isso diminuiria o comércio de energia transfronteiriço e, por sua vez, 

reduz as tensões geopolíticas para as relacionadas às importações de tecnologia de 

geração limpa. Sob a ótica geopolítica, social e econômica, a emergência dos países 

prosumidores implica um grande avanço em relação à forma como o sistema de 

energia é organizado na era dos combustíveis fósseis. 

Não obstante existem poucas probabilidades de que os países prossumidores 

surgiram no curto ou médio prazo, sendo que “o resultado mais provável, no entanto, 

será uma imagem mista, em que os países irão produzir localmente uma parte 

estratégica de sua energia e aproveitar as ofertas de comércio internacional para 

ganhar em eficiência. ” (SCHOLTEN e BOSMAN, 2016, p. 281, tradução livre).  

4.4.6 Outros efeitos colaterais de interesse geopolítico 

No Japão as terras raras são chamadas de "sementes da tecnologia", alguns 

especialistas afirmam que sem elas o mundo da alta tecnologia simplesmente não 

existiria. As terras raras são assim chamadas por agregar os elementos que se 

tornaram insubstituíveis para o mundo tecnológico, devido às suas propriedades 
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magnéticas, fosforescentes e catalíticas únicas. Embora elementos químicos das 

terras raras sejam encontrados em muitos países ao redor do mundo, eles 

geralmente são encontrados em concentrações diluídas e frequentemente são 

difíceis de extrair. Atualmente quase toda a mineração, produção e processamento 

desses elementos ocorre na China. Outros elementos químicos como o lítio, o 

cobalto e o índio também são amplamente utilizados no setor das tecnologias de 

energia limpa. Um dos grandes perigos que ameaça o desenvolvimento das 

energias renováveis é precisamente a formação de cartéis em torno de materiais 

críticos para essas tecnologias. É provável que esses cartéis não consigam atingir o 

nível de impacto conseguido pela OPEP no mercado da energia na década de 1970, 

porém os governos e/ou empresas que dominem as cadeias de fornecimento de 

materiais críticos disponibilizam de uma sólida influência geopolítica (O’SULLIVAN et 

al.,2017).  

Resulta impossível determinar quais dessas previsões se concretizarão no 

futuro próximo, dada a imprevisibilidade da inovação tecnológica e os diferentes 

arranjos geopolíticos em torno dela, nem podemos prever a velocidade com que 

vários desses processos ocorrerão. Mas tudo indica que será mais comum observar 

nos próximos anos a coexistência entre o modelo energético tradicional e o das 

energias renováveis.  

O surgimento da China como potência econômica mundial poderia acelerar a 

transição para esse novo modelo de produção e uso de energia. A economia 

chinesa em expansão exigiu enormes quantidades de energia que foram supridas a 

um alto custo ambiental e, estão levando a gigante asiática a considerar uma 

abordagem geopolítica e militar mais agressiva, especialmente no Mar da China 

Oriental. A necessidade de energia da economia asiática também está no pano de 

fundo do projeto "One belt, One road", também conhecido como a “Nova rota da 

seda”, já que sua construção os aproximará dos campos de petróleo do Caucaso. 

Alianças com grandes produtores ou detentores de grandes reservas, como Irã e 

Venezuela, também são estratégicas para a China. Porém, ambos países mantêm 

uma situação tensa com os EUA e a comunidade internacional, o que pode provocar 

algum tipo de intervenção militar ou a aplicação de novas sanções que prejudicariam 

o comércio com ambos. Nesse cenário, o mais favorável para a China seria o 

desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de energia, que não sejam 

poluidoras e que eliminem o problema de importar recursos energéticos através de 
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rotas comprometidas e/ou de países instáveis. Além disso, uma possível liderança 

chinesa em tecnologias de energia renovável teria um valor geopolítico extra, pois 

permitiria romper as alianças baseadas na dependência energética de alguns países 

importadores de petróleo dos exportadores e seus aliados, reestruturando-as com 

base na necessidade que esses países poderiam desenvolver por tecnologias 

limpas, sobre as quais a China teria o controle das patentes e acumularia um 

extraordinário know-how. 

Assim, a análise do caso chinês nos permite exemplificar como as mudanças 

analisadas no capítulo estão longe de serem hipotéticas ou futuristas. Agora é 

necessário conhecer o impacto socioambiental dos projetos de energia renovável, o 

que nos permitiria entender as implicações que sua adoção internacional em grande 

escala implicaria nesse sentido. 
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5. AS IMPLICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DO CRESCIMENTO DAS 
ENERGIAS RENOVÁVEIS  

5.1  DO DEBATE AMBIENTAL AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O conceito socioambiental engloba três dimensões básicas: o mundo 

biofísico, o mundo humano, e “o relacionamento dinâmico e interdependente entre 

esses dois mundos” (LITTLE, 2001, p. 107). A problemática socioambiental não é 

um tema ultramoderno, ela ganha maior relevância na atualidade porque é nesse 

momento que se acumulam várias evidências da incapacidade de regeneração e 

resiliência de vários ecossistemas, perante a ação humana. Não obstante, para 

compreender o debate ambiental atual, no marco do qual se debatem aspectos 

relacionados à sustentabilidade dos projetos de energia, dadas suas implicações 

socioambientais, é necessário entender como se fusionaram as concepções sobre o 

desenvolvimento social com as diferentes propostas ou correntes ambientalistas 

existentes durante o transcorrer do século XX. Até a década de 1970, as teorias de 

desenvolvimento econômico desconsideravam os componentes ambientais, tais 

como a poluição, o esgotamento dos recursos naturais, a destruição dos 

ecossistemas e a degradação ambiental. No âmbito das teorias econômicas da 

época a natureza era vista e tratada como “externalidade”. Da fusão entre o debate 

ambiental e as teorias de desenvolvimento, nasce o conceito de desenvolvimento 

sustentável, e se elaboram os primeiros indicadores orientados a avaliar a 

sustentabilidade socioambiental na área da energia. 

Resulta difícil estabelecer as origens do ambientalismo e, consequentemente, 

do debate concernente às questões ambientais, pois, surgiu lenta e gradativamente. 

Para alguns autores como Mccormick, (1992) os inícios de uma preocupação mais 

ampla, do ponto de vista social, encontram-se na Grã-Bretanha Vitoriana do século 

XIX. Já as origens do debate ambiental contemporâneo, pertencem à segunda 

metade do século XX. Assim, por exemplo, para Estenssoro e Devés (2013), o 

começo formal está relacionado à convocatória e posterior celebração da 

Conferência de Nações Unidas sobre o Meio Humano, de 197239. Pouco antes 

_______________  
 
39 Também conhecida como conferência de Estocolmo, foi a primeira grande reunião de chefes de 

estado organizada pelas ONU para tratar das questões relacionadas à degradação do meio 
ambiente.  



 
 

96 

dessa data, o ambientalismo se nutriu do trabalho de renomados autores, que 

refletiram a problemática socioambiental. Como exemplo disto, nos referimos a 

obras como Silent Spring (1962) de Rachel Carson; Science and Survival (1966) de 

Barry Commoner; The Population Bomb (1968) de Paul Ehrlich; The Affluent Society 

(1958) e The New Industrial State (1967) de J. K. Galbraith e por último, e uns dos 

mais influentes: o primeiro informe ao Clube de Roma chamado Limits to Growth 

(1972) elaborado por uma equipe do Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT, 

EUA) (CUTCLIFFE, 1990; JOVER, 1999; PIERRI, 2005). 

O debate ambiental institucionalizar-se-ia no cenário político, a partir da 

Conferência de Estocolmo. Para entender melhor o debate neste ponto, resulta 

importante tratar o tema das correntes principais que nutrem o debate ambiental. 

Baseamo-nos na leitura de Pierri (2005), segundo a qual o debate ambiental desde 

seus inícios, foi-se conformando de três grandes correntes: o ecologismo 
conservacionista, o ambientalismo moderado e o humanismo crítico, este se 

subdividindo em uma corrente neoanarquista e outra marxista. A autora enfatiza que 

o ecologismo conservacionista advoga por uma sustentabilidade forte. Filosófica e 

politicamente, a corrente se baseia na ecologia profunda40 que emerge na década 

de 1960 relacionada à proposta de cessar o crescimento econômico e demográfico. 

Teoricamente o ecologismo conservacionista, se sustenta na obra do norte-

americano Herman Daly. Por outro lado, o ambientalismo moderado intercede por 

uma sustentabilidade débil, e teoricamente se fundamenta a partir da economia 

ambiental. Além disso, os ambientalistas moderados consideram que a economia 

deve aceitar os limites imposto pela natureza. Por último, o humanismo critico avalia 

que a meta do desenvolvimento sustentável perpassa por uma transformação social 

radical (PIERRI, N., 2005).  

Os organizadores da Conferência de Estocolmo foram influenciados por um 

ecologismo conservacionista que em essência propõe a tese dos limites físicos 

absolutos e termina por sugerir o crescimento zero41 como solução. Os países em 

_______________  
 
40 A ecologia profunda é um ramo recente da filosofia que considera à humanidade como parte do 
ambiente ou como mais um fio na teia da vida. Destarte, cada elemento da natureza, inclusive a 
humanidade, deve ser preservado e respeitado para garantir o equilíbrio do sistema da biosfera. O 
conceito foi proposto inicialmente pelo filósofo Ame Naess, em 1973.  
41 A proposta do Crescimento Zero se deriva do relatório denominado Os Limites do Crescimento - 
Limits to Growth em inglês - apresentado em 1971 por diversos cientistas, liderados por D. Meadows. 
Esse relatório mostrava que se continuassem, a longo prazo, as mesmas taxas de crescimento 
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desenvolvimento, entenderam a proposta como uma ameaça aos seus direitos de 

crescimento econômico. Os países em desenvolvimento acreditavam que o convite 

da ONU era uma iniciativa dos países desenvolvidos, porque estavam preocupados 

com os efeitos da poluição resultante de seu processo de desenvolvimento.  

Sobre o assunto o sociólogo brasileiro Roberto Guimarães colocou-se mais 

crítico ao denunciar o evidente caráter primeiro-mundista da reunião: 
 
A ênfase em Estocolmo estava nos aspectos técnicos da poluição causada 
pela industrialização acelerada, a explosão populacional e a intensificação 
do processo de crescimento urbano, todos os quais conferiram um caráter 
distintamente de primeiro mundo ao encontro. Não deveria surpreender o 
alto grau de resistência demonstrado pelos países do Terceiro Mundo 
naquela época. Como resumido pelo representante do governo da Índia em 
uma reunião preparatória para Estocolmo (...) 'Os ricos estão preocupados 
com a fumaça que sai de seus carros, nos estamos preocupados com a 
fome’. (GUIMARAES, 1992, p.87-88). 
 

 

As aparentes soluções à problemática ambiental derivadas da proposta do 

Crescimento Zero, na visão dos países em desenvolvimento, resultaram no mínimo 

desconfortáveis. O encontro parecia destinado ao fracasso por não considerar essas 

desigualdades e as necessidades e direitos dos países menos desenvolvidos. Foi 

então que o delegado canadense, Maurice Strong “realizou esforços no sentido de 

conseguir essa ampliação do conceito de ambiente para ‘meio humano’, integrando 

os aspectos sociais aos aspectos físicos tradicionais” (PIERRI, 2005, p. 7).  

Vários autores reconhecem, ainda, a importância da reticência dos países em 

desenvolvimento e quanto influenciou no documento final da Conferência de 
Estocolmo (GUIMARÃES, 1992; ESTENSSORO e DEVÉS, 2013; PIERRI, 2005). A 

estratégia dos países do Sul centrou-se na ideia de que a proteção ambiental 

deveria ser completamente integrada ao processo de desenvolvimento e/ou 

facilitadora do mesmo e não uma trava ou fator de entorpecimento (ESTENSSORO 

e DEVÉS, 2013).  

No final da Conferência os países do Sul fizeram convergir a questão 

ambiental à problemática do desenvolvimento e transformar, assim, o crescimento, 

                                                                                                                                        
demográfico, industrialização e utilização de recursos naturais, inevitáveis efeitos catastróficos 
ocorreram em meados do próximo século – fome, escassez de recursos naturais, altos níveis de 
poluição –, com a redução da produção industrial e de alimentos, e culminaram com uma 
incontrolável mortandade da população. 
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de vilão em solução para o problema da extrema pobreza. O qual se reflete no corpo 

e espírito do documento final: 
Nos países em desenvolvimento, a maioria dos problemas ambientais estão 
motivados pelo subdesenvolvimento. Milhões de pessoas seguem vivendo 
muito abaixo dos níveis mínimos necessários para uma existência humana 
digna, privada de alimentação e vestuário, de 1 habitação e educação, de 
condições de saúde e de higiene adequadas. Assim, os países em 
desenvolvimento devem dirigir seus esforços para o desenvolvimento, tendo 
presente suas prioridades e a necessidade de salvaguardar e melhorar o 
meio ambiente. Com o mesmo fim, os países industrializados devem 
esforçar-se para reduzir a distância que os separa dos países em 
desenvolvimento. Nos países industrializados, os problemas ambientais 
estão geralmente relacionados com a industrialização e o desenvolvimento 
tecnológico (ONU, 1972, p. 1-2). 
 

 

Outros pontos importantes do documento final da conferência foram: 

apresentar uma visão mais extensa do fenômeno ambiental em contraposição a uma 

visão reducionista ou somente biofísica do mesmo (logra-se assim integrar os 

objetivos tradicionais do desenvolvimento e a necessidade de proteção do meio 

ambiente); aliás propõe-se o uso de tecnologias limpas para os países ricos e é 

reconhecida a soberania dos países pobres sobre os recursos naturais localizados 

em seus territórios.  

Não obstante, o avançado na Conferência de Estocolmo no sentido de 

colocar todos esses temas sobre a mesa, não foi, senão, até a década dos anos 

oitenta quando a ONU decide atentar ações mais fortes no sentido de reconciliar o 

desenvolvimento econômico e a questão ambiental. Após a criação da Comissão 
Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1983 o contexto foi 

propício para empreendimentos maiores. Em 1987, a comissão recomendou a 

criação de uma nova declaração universal sobre a proteção ambiental e o 

desenvolvimento sustentável que seria conhecida como Nosso Futuro Comum. O 

documento, também chamado de Relatório Brundtland, o desenvolvimento 

sustentável é definido como “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas 

necessidades” (FOLADORI, 2001, p. 13).  

Partindo da ideia central de que existe um vínculo forte entre os desafios 

ambientais e os relacionados ao desenvolvimento, Brundtland inverte a formulação 

clássica do problema afastando-se do ecocentrismo, que coloca o desenvolvimento 

como causa da degradação ambiental, e assume uma postura antropocêntrica, onde 
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a degradação ambiental se constitui em limitante do desenvolvimento (PIERRI, 

2005).  

O documento teve um forte impacto no campo científico e político ao ponto de 

se considerar, por vários autores, como o mais influente no debate contemporâneo. 

Contudo, o relatório Brundtland recebeu várias críticas, por causa de suas 

ambiguidades ou insuficiências na abordagem da questão social, sobretudo em 

temas como as causas e soluções à pobreza, o crescimento populacional, as 

diferenças sociais em base às desigualdades de distribuição do uso dos recursos 

naturais, o tipo de economia necessária, a atitude frente ao desenvolvimento 

tecnológico, entre outros.  

Ante as críticas, a ONU constantemente e em diferentes eventos 

internacionais vem revisando e aprimorando seus objetivos. Segundo Moldan et al. 

(2012 apud BEZERRA, 2016) as definições publicadas sobre o conceito de 

desenvolvimento sustentável têm como base princípios da sustentabilidade, tais 

como: a perspectiva de longo prazo, importância fundamental das condições locais, 

compreensão da evolução não linear dos sistemas ambientais e humanos. 

Em conclusão, em essa seção foi possível acompanhar como a ideia de 

desenvolvimento sustentável emerge com um viés “moderado” que tentava 

satisfazer o conflito entre os países desenvolvidos e os países em vias de 

desenvolvimento. A continuação se analisará como a energia, e especificamente as 

energias renováveis, são consideradas na proposta de desenvolvimento sustentável 

da ONU, e como foram construídos os indicadores para avaliação socioambiental 

dos projetos de energia.  

 

5.2  ENERGIA E SUSTENTABILIDADE 

No contexto do desenvolvimento sustentável, a Energia ocupa um lugar de 

destaque. Em várias das conferências mencionadas o tema da energia sempre foi 

abordado. A energia é essencial para melhorar o bem-estar social e econômico. É 

considerada, também, como indispensável para aliviar ou até eliminar a pobreza, 

generalizar a proteção social e elevar o padrão de vida. Contudo, a energia é 

apenas um meio, não um fim do desenvolvimento humano e, portanto, a 

necessidade de energia não deve ameaçar o meio ambiente e a qualidade de vida 
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de determinadas comunidades em favor de outras. Atualmente, não há tecnologia de 

produção ou conversão de energia sem algum tipo de impacto socioambiental. 

Mesmo que uma tecnologia não emita substâncias nocivas no local de exploração, 

como é o caso da geração solar de energia, emissões e resíduos podem surgir ao 

longo da cadeia de produção ou em outras partes do seu ciclo de vida. Não 

obstante, existem tecnologias que apresentam um nível de impacto maior, por 

exemplo, a queima de combustíveis fósseis, que tem sido responsabilizada pela 

maior parte da comunidade científica internacional como fator decisivo na poluição 

atmosférica urbana, a acidificação regional e as mudanças climáticas de origem 

antrópica, como já mencionado.  

Para alcançar o desenvolvimento social, ambiental e econômico sustentável 

em escala global, precisa-se de um uso acertado de recursos, tecnologias e ações 

políticas e econômicas apropriadas nos níveis local e nacional. Isso exige um 

monitoramento periódico, a fim de verificar se as medidas e estratégias executadas 

estão promovendo o desenvolvimento sustentável ou se devem ser reajustadas. 

Para medir com precisão o estado de desenvolvimento de um país e verificar se ele 

progride ou não para atingir a meta da sustentabilidade, se necessitam indicadores 

e/ou metodologias adequadas.  

5.2.1 Indicadores de sustentabilidade dos projetos de energia  

Em 1997, a ONU formalmente reconheceu a necessidade de incrementar a 

sustentabilidade energética. Para isso foi criado um projeto intergovernamental, com 

o objetivo de elaborar uma perspectiva comum e uma agenda que permita a 

construção do desenvolvimento energético sustentável. Como resultado, nasce no 

ano 2000 o relatório intitulado World Energy Assessment: Energy And The 
Challenge Of Sustainability, desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), e no qual se aborda a relação entre a energia e 

o meio ambiente e também são considerados aspectos sociais tais como: a saúde, a 

pobreza em países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, o gênero, as 

zonas urbanas e rurais e o estilo de vida (UNDP, 2000).  

Na nona sessão da Comissão das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável (CSD) se reconhece a necessidade de padrões 

sustentáveis de produção, distribuição e uso da energia. Posteriormente, na Cúpula 
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Mundial Sobre Desenvolvimento Sustentável, representantes de governos de 

mais de 150 países, grandes empresas, associações setoriais, organizações não-

governamentais, entre outros, reuniram-se no final de agosto de 2002, na cidade de 

Johanesburgo em África do Sul, e confirmaram que o acesso a energia seria vital 

para o alcance dos Objetivos do Milênio da ONU42 (VERA e LANGLOIS, 2007).  

Com o objetivo de satisfazer a crescente preocupação internacional com o 

nexo entre a energia e o desenvolvimento sustentável, expressada em esses e 

outros eventos internacionais, várias organizações internacionais e regionais 

continuaram a trabalhar no desenvolvimento de conjuntos de indicadores que 

poderão ser usados por países, especialmente países em desenvolvimento, para 

medir o progresso em matéria de energia e desenvolvimento sustentável. Porém, 

medir a sustentabilidade não é uma tarefa singela. Por se tratar de um campo 

emergente existem vários desafios, entre eles, a construção de índices e/ou 

indicadores para avaliação da sustentabilidade de prazo maior e que sejam viáveis 

para cada localidade, região ou país em análise (BEZERRA, 2016).  

Os indicadores de energia no contexto da sustentabilidade, não são 

meramente estatísticas de energia, já que um indicador desse tipo em função do 

valor que assume “suscita significados que não são aparentes imediatamente” 

(CAMARGO, AGUDELO e CASAGRANDE, 2005, p.2). Seu objetivo é fornecer uma 

compreensão mais profunda das relações causais no nexo energia, meio ambiente e 

economia, e para destacar ligações que podem não ser evidentes a partir de 

estatísticas simples. O conjunto de indicadores, elaborados para medir a 

sustentabilidade dos projetos de energia, podem fornecer uma imagem de todo o 

sistema energético, “incluindo interligações e compensações entre várias dimensões 

do desenvolvimento sustentável” (LIU, 2014, p. 876 tradução livre). Portanto, os 

indicadores de energia são ferramentas essenciais para os encarregados de 

elaborar e executar as políticas na área, assim como para o público em geral 

interessado em conhecer sobre as questões energéticas relacionadas com o 

desenvolvimento sustentável. A evolução dos valores que assume cada indicador 

transluz progressos ou retrocessos na consecução do desenvolvimento sustentável. 

Não obstante, um indicador energético dado pode assumir um mesmo valor em 
_______________  
 
42 Os Objetivos do Milênio (ODM) ou Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDM) surgiram da 

Declaração do Milênio das Nações Unidas, em 2000. As Metas pedem que a pobreza seja reduzida 
à metade nos países mais pobres até 2015.  
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países diferentes, contudo, a interpretação desse resultado pode não ser a mesma, 

porque se devem considerar outros elementos como o grau de desenvolvimento de 

cada país, sua geografia, a natureza de sua economia, qualidade de vida, etc. 

(OIEA, 2008).  

No marco da nona sessão da CDS, mencionada acima, um grupo de 

especialistas encabeçado por Arshad Khan e Garegin Aslanian, científicos da 

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em colaboração com a Agência 
Internacional de Energia (AIE), apresentaram de forma preliminar os primeiros 

indicadores energéticos no contexto do desenvolvimento sustentável, nos quais vem 

se trabalhando desde 1999. Como resultado desses primeiros esforços foi criada 

uma comissão, conformada por especialistas de diferentes organismos, entre os 

quais, se encontra: Kathleen Abadía do Departamento de Assuntos Econômicos 
e Sociais das Nações Unidas, Roeland Mertens e Rosemary Montgomery de 

Eurostat e de Aphrodite Mourelatou, Peter Taylor da Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA), Fridtjof Unander da AIE e Iván Vera da AIEA que foi o 

coordenador do projeto. O grupo tinha a tarefa de estabelecer um consenso sobre 

um único conjunto de indicadores energéticos, metodologias e diretrizes (OIEA, 

2008).  
No ano 2005, foi publicado pela AIEA, o relatório intitulado Energy Indicators 

for Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, onde foram 

propostos um conjunto de indicadores de sustentabilidade energética denominado, 

Indicadores Energéticos para o Desenvolvimento Sustentável (IEDS), englobava 

as dimensões econômicas, social e ambiental do uso da energia, e visava facilitar a 

avaliação, o monitoramento e a comparação do nível de sustentabilidade energética, 

eliminando as duplicações e servindo como ferramenta de análise em qualquer país. 

Em um primeiro momento o conjunto de IEDS das Nações Unidas, era próximo a 

130 indicadores. Porém, esse número de indicadores resultou excessivo e na versão 

do ano 2005, foi reduzido a 58 indicadores, divididos em 4 dimensões43, 15 temas e 

38 subtemas (Ver ANEXO B) (OIEA, 2008). Segundo Vera e Langlois (2007) o 

relatório foi fruto de uma colaboração que apresentou entre seus resultados 

principais o desenvolvimento, além dos indicadores mencionados, das 
_______________  
 
43 O relatório adverte que as questões institucionais não são facilmente quantificáveis como 

indicadores, portanto os indicadores que refletem a dimensão institucional serão integrados 
posteriormente no IEDS. 
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correspondentes diretrizes e metodologias que podem ser usadas em todo o mundo, 

por diferentes países, em função de acompanhar seu progresso em direção ao 

cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável definidas nacionalmente.  

5.2.2 Dimensões do desenvolvimento sustentável.  

Os indicadores apresentados pela AIEA, são classificados de acordo com 3 

dimensões: social, econômica e ambiental.  

Na dimensão social é dada ênfase no ser humano, seu bem-estar e os meios 

para aumentar a qualidade de vida. Segundo Foladori (2002) até os anos noventa, a 

pobreza e o incremento populacional centraram a discussão em torno da 

sustentabilidade social, entretanto, nos últimos anos o conceito de sustentabilidade 

social evoluiu para destacar a importância da participação social e o aumento do 

potencial e das qualidades das pessoas. Para Lehtonen (2004 apud BEZERRA, 

2016) a abordagem adequada do conceito leva em consideração elementos tais 

como homogeneidade social, emprego com rendimentos justos e acesso aos bens e 

serviços que garantam seu bem-estar (saúde, educação, segurança). 

A disponibilidade de energia tem um impacto direto em problemáticas sociais 

associadas ao emprego, educação, transição demográfica, saúde, relações de 

gênero e intergeracionais (OIEA, 2008). Por exemplo, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), se estima que mais de 4,3 milhões de pessoas morrem 

prematuramente em países pobres por causa dos gases contaminantes derivados 

dos métodos tradicionais usados para aquecimento ou elaboração de alimentos. 

Mais de 50% das mortes prematuras por pneumonia entre crianças menores de 

cinco anos são causadas pelas partículas de fuligem inaladas dentro do lar. Ainda 

relacionado à exposição à poluição do ar doméstico, estima-se 3,8 milhões de óbitos 

prematuros anuais causados por doenças não transmissíveis como acidente 

vascular encefálico, doença cardíaca isquêmica, doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC por suas siglas em inglês) e câncer de pulmão (WHO, 2016).  

Destarte, na dimensão social, deve-se considerar o uso da energia para 

incrementar a equidade social e a saúde. Partindo do princípio de que a energia 

deve ser um bem ao alcance de todos, o tema equidade dentro da dimensão social, 

visa considerar a imparcialidade e a universalidade, com que os recursos 
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energéticos são distribuídos, assim como sua acessibilidade física e monetária 

(OIEA, 2008). 

Por outro lado, deve-se considerar a dimensão econômica. Segundo 

Bartelmus (2003 apud BEZERRA, 2016) a sustentabilidade econômica abrange a 

capacidade de um sistema econômico em gerar um melhor crescimento constante 

dos seus indicadores, para isso aponta à manutenção do que os economistas 

chamam de capital natural44, como condição necessária para não haver 

decrescimento econômico. Além as ações para garantir a sustentabilidade 

econômica procuram incrementar o emprego e o uso eficiente dos recursos, 

acrescentando valor aos bens e serviços e minimizando a depredação dos 

ecossistemas.  

Em matéria energética, a dimensão econômica expõe as interligações entre 

os diferentes setores da economia e a energia, demonstrando a relevância da 

energia para o desenvolvimento e funcionamento da sociedade moderna. Um 

suprimento seguro de energia é essencial para manter a atividade econômica e 

fornecer à sociedade serviços que sejam confiáveis, portanto, para apoiar os 

objetivos do desenvolvimento sustentável, o abastecimento de energia deve ser 

confiável, em quantidades suficientes e a preços acessíveis (OIEA, 2008). 

O último conjunto de indicadores se desenvolve dentro da dimensão 

ambiental. Nessa dimensão a sustentabilidade abrange a ideia da capacidade de 

preservar, ao longo do tempo, os recursos estáveis, evitando o excesso de 

exploração dos recursos não renováveis, destarte, a principal preocupação é relativa 

aos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente. Visa garantir a 

continuidade dos seres vivos nas atuais e próximas gerações. Segundo Sartori, 

Latrônico e Campos (2014 apud BEZERRA, 2016), a sustentabilidade ambiental 

implica a desmaterialização da atividade econômica, já que dessa forma se reduz a 

pressão sobre os sistemas naturais por causa da diminuição do processamento de 

material.  

Alguns dos principais componentes da dimensão ambiental buscam: produzir 

respeitando os ciclos ecológicos de renovação dos ecossistemas; ter prudência no 
_______________  
 
44 O termo capital natural refere-se a recursos naturais, é uma maneira de estimar o valor de um 

ecossistema, uma alternativa à visão mais tradicional segundo a qual a natureza e a vida não 
humana constituem recursos naturais passivos sem sua própria produção. Assim, o capital natural é 
equiparado ao capital produtivo. Nesta visão, a produção primária, oferecida pela natureza, é a 
base fundamental sobre a qual se assenta a espécie humana.  
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uso dos recursos naturais; prioridade à produção de biomassa e a industrialização 

de insumos naturais renováveis; redução da intensidade do consumo energético e o 

aumento da conservação de energia; tecnologias e processos produtivos de baixo 

índice de resíduos e; cuidados ambientais (BENNETTI, 2006 apud BEZERRA, 

2016). 

Os impactos ambientais da produção, distribuição e uso da energia, 

dependem, em grande medida, da forma como a energia é produzida e utilizada. 

Todas as fontes de energia geram algum tipo de pressão no meio ambiente, desde a 

poluição atmosférica, detritos radioativos, assoreamento das águas dos rios, 

desmatamento e desertificação, entre outros. Deve-se observar o ciclo de vida de 

cada fonte de energia de forma minuciosa, já que algumas dessas fontes podem 

apresentar um baixo impacto no momento da produção, geração ou consumo, que 

pode ser contrastante com as práticas não sustentáveis que acompanham à cadeia 

de recursos utilizados em sua construção. Para tanto, o conjunto de IEDS são 

classificados em três temas: atmosfera, água e terra. Esses temas permitem analisar 

as consequências da atividade humana em aspectos que vão desde a mudança 

climática, até a qualidade do ar, água e terra (OIEA, 2008).  

Levando em consideração os elementos acima tratados, na próxima seção 

aprofundaremos nas tipologias, características técnicas, e questões socioambientais 

dos diferentes tipos de energias renováveis.  

 

5.3 TIPOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS: ATUALIDADE, ASPECTOS 

TÉCNICOS E SOCIOAMBIENTAIS 

Os tipos de energia renováveis considerados são: (a) hidrelétrica; (b) eólica; 

(c) biomassa; (d) solar; (e) Geotérmica e (f) oceânica.  

(a) Hidrelétrica 

A mais competitiva economicamente de todas as energias renováveis. A 

energia hidrelétrica é gerada a partir do aproveitamento da força gravitacional da 

água, geralmente contida em um reservatório. A potência gerada é proporcional à 

altura da queda de água e à vazão do líquido. Destaca por ser considerada uma 

tecnologia madura e bastante confiável. São várias as vantagens deste tipo de 
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energia, por exemplo, as usinas hidrelétricas proveem serviços auxiliares, como 

controle de tensão e de frequência, necessários para garantir um atendimento da 

demanda de eletricidade com o padrão de qualidade desejado. Também os 

reservatórios das usinas hidrelétricas, podem prover uma série de serviços não 

energéticos, como controle de cheias, irrigação, processamento industrial, assim 

como suprimento de água para consumo humano, recreação e serviços de 

navegação (TOLMASQUIM et al.,2016). 

A energia hidrelétrica também poderia prover serviços auxiliares e 

armazenamento, o que possibilitaria o desenvolvimento de outras fontes renováveis 

intermitentes como a energia eólica e solar fotovoltaica. Para esse fim se 

desenvolvem as usinas hidrelétricas reversíveis (Ver Figura 4). Esse tipo de usina 

permite o armazenamento de energia mediante o bombeamento da água de um 

reservatório inferior para um superior. O armazenamento de energia acontece nos 

períodos de pouca demanda quando a energia é mais barata, posteriormente essa 

energia é restituída por turbinagem nos períodos de pico de energia, quando é mais 

cara (VOITH, 2018). 

 
FIGURA 4 - ESQUEMA DE UMA USINA HIDRELÉTRICA REVERSÍVEL. 

 
Fonte: Modificado de VOITH (2018). 

 

 

Todo projeto de geração de energia, ainda que adotadas medidas 

preventivas, implica em alterações socioambientais na região onde se insere e a 

energia hidrelétrica não é uma exceção. É comum aos projetos hidrelétricos a 

interrupção do curso de água com a construção de um barramento e a formação de 

um reservatório. Esses elementos alteram o regime hídrico do corpo de água, 

influenciando o padrão de escoamento superficial e subterrâneo. Os reservatórios 

provocam uma redução da velocidade de escoamento a geram o passo do regime 

lótico para lêntico, propiciando, ainda, maior retenção de sedimentos. Essas 
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alterações são menores em projetos a fio de água. Na construção das usinas 

hidrelétricas, ocorre a exposição dos solos provocadas pela retirada de vegetação, 

isto unido à movimentação de maquinário intensifica os processos erosivos e o 

carreamento de sólidos, o que impacta a dinâmica hidrossedimentológica e, por 

conseguinte, deteriora a qualidade da água. Outros problemas socioambientais são: 

a erosão das margens dos rios, produto as oscilações dos níveis de água; efeitos 

negativos sobre a biota aquática, produto a degradação da matéria orgânica 

submersa; e a supressão de espécimes da flora, fenômeno associado à perda de 

habitats para a fauna terrestre (TOLMASQUIM et al.,2016). 

Destaca-se ainda que a instalação do barramento pudesse interromper rotas 

migratórias, fundamentais para a sobrevivência de algumas espécies. Precisamente, 

os peixes poderão ser o grupo mais afetado dentro da fauna aquática. As alterações 

descritas, nas características do sistema aquático, alteram a composição e estrutura 

das comunidades de peixes, e interferem suas dinâmicas de reprodução e 

alimentação (TOLMASQUIM et al.,2016). 

Apesar desses efeitos socioambientais, a energia hidrelétrica continua sendo 

a fonte de energia renovável mais consolidada a nível mundial. Em 2015 a 

capacidade instalada para a geração de energia hidrelétrica, se estimou em 1 210 

089 Megawatts (MW) (IRENA, 2018), o que representou aproximadamente 61,70% 

da eletricidade gerada por fontes renováveis, conforme ilustrado na TABELA 5. 

 
TABELA 6 - CAPACIDADE INSTALADA MW DAS FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO 

ANO 2015. 
Fontes de Energias Renováveis MW % 

Energia Hídrica 1 210 089 61,70 

Energia Eólica 416 108 21,22 

Energia Solar 224 685 11,46 

Energia da Biomassa 98 164 5,00 

Energia Geotérmica 11 757 0,60 

Energia das Ondas e Marés 533 0,03 

FONTE: Adaptada de IRENA (2018). 

 

Na tabela acima, também é possível visualizar a enorme diferença entre a 

capacidade de geração da energia hídrica da eólica que ocupa a segunda posição, e 

que será analisada a seguir.  
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(b) Eólica 

A energia eólica é a energia obtida a partir da transformação do fluxo de 

gases que compõe o vento, em energia útil por meio de aerogeradores, moinhos de 

ventos ou velas. Ou seja, é a transformação da energia cinética obtida do vento em 

outras formas de energia como a energia elétrica ou mecânica. O uso do vento para 

fins elétricos é relativamente recente45, ao igual que o desenvolvimento de outras 

formas de energia renováveis, sua pesquisa e desenvolvimento foi promovida por 

causa das crise do petróleo na década dos anos 1970. Já no início dos anos 1980 

surge seu uso comercial, com aerogeradores de 50 a 100 KW (GOLDEMBERG et 

al.,2012). 

As instalações dos parques eólicos podem ser em terra (onshore), ou 

implantados no mar (offshore). A despeito de contar com a segunda maior 

capacidade instalada das fontes renováveis, como foi observado na TABELA 1 e 

corroborar na FIGURA 5, a fonte eólica é responsável somente por uma pequena 

parte da energia elétrica produzida no mundo, 4% do total gerado a finais do 2016. 

 
FIGURA 5 – PARTICIPAÇÃO ESTIMADA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NA PRODUÇÃO MUNDIAL 

DE ELETRICIDADE AO FINAL DE 2016. 

 
FONTE: Modificado de REN21 (2017b). 

. 

 

A geração eólica tem sido considerada, uma fonte de baixo impacto ambiental 

negativo. Segundo pesquisa do Ministério do Meio Ambiente (MMA), os principais 

impactos potenciais dos parques eólicos são: impactos sobre a fauna, sobre a 

paisagem, sobre o uso do solo e ruído (TOLMASQUIM et al.,2016).Outros impactos 

_______________  
 
45finais do século XIX na Dinamarca e nos EUA 
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apontados pela literatura são: perturbação no trânsito durante o transporte dos 

componentes dos aerogeradores; o aumento na demanda por serviços e 

infraestrutura; a alteração na organização social; e aumento da dinâmica econômica. 

O grau desses impactos varia, segundo as características regionais e locais onde 

acontece o empreendimento.  

Os Aerogeradores podem causar mortes de pássaros ou afetar suas rotas 

migratórias. Para mitigar esses efeitos podem ser executadas diversas medidas 

como: a restrição das atividades construtivas dos parques eólicos a épocas fora do 

pico de reprodução das aves; assim como sua colocação fora de parques naturais e 

das rotas e áreas de descanso para aves migratórias de longas distâncias; junto a 

outras como o uso de luzes intermitentes e estruturas tubulares nas torres, 

desligamento automático ou manual das turbinas em caso de aproximação de 

bandos de aves, recolhimento de carcaças próximas aos aerogeradores para evitar 

a atração de aves carniceiras, dentre outras recomendações regionais específicas 

que podem reduzir a mortalidade de aves (TOLMASQUIM et al.,2016). Não 

obstante, a geração de energia eólica não é a principal causa de morte de aves no 

mundo, já que a mortalidade é maior a cada ano, em consequência de “colisões com 

veículos, edificações, linhas de transmissão e outras estruturas.” (GOLDEMBERG et 

al., 2012, p. 80). 

Como foi observado na FIGURA 2, após a hidrelétrica e a eólica, destaca a 

bioenergia, responsável pelos 2% da eletricidade gerada globalmente em 2016, 

Apesar de apresentar menor capacidade instalada que a energia solar (ver TABELA 

1). Observemos a continuação, outras características deste tipo de energia.  

(c) Biomassa 

A biomassa (massa biológica) é a quantidade de matéria orgânica produzida 

numa determinada área de um terreno. É constituída essencialmente por hidratos de 

carbono, o que torna à biomassa em uma importante reserva de energia. Esta 

abrange várias matérias primas: bagaço, palha e ponta da cana de açúcar, lenha, 

carvão vegetal, resíduos urbanos, biogás, lixívia, óleos vegetais, resíduos vegetais e 

outras culturas.  

A humanidade emprega a biomassa desde tempos remotos, como fonte de 

calor e luz. Isso acontece ainda hoje, principalmente em comunidades isoladas, 
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onde é normal o uso das chamadas biomassas tradicionais, que são aquelas não 

sustentáveis, utilizadas de forma rústica. Já as consideradas biomassas modernas 

são as fontes utilizadas de forma sustentável, produto do uso de processos 

tecnológicos avançados e eficientes (GOLDEMBERG et al.,2012). 

Atualmente, como pode ser observado na FIGURA 3, a maior parte da 

energia da biomassa é utilizada para fins tradicionais, ou seja, a cocção dos 

alimentos e o aquecimento residencial. Um 5% do consumo energético global é 

originado a partir do uso não tradicional da biomassa. O uso moderno da biomassa, 

sobressai no setor da indústria, onde é responsável pelo 7,3% da energia usada 

para aquecimento industrial (ver FIGURA 6).  

 
FIGURA 6 - PARTICIPAÇÃO DE BIOMASSA NO CONSUMO TOTAL FINAL DE ENERGIA E NO 

CONSUMO FINAL DE ENERGIA POR SETOR DE USO FINAL, 2015. 
 

 
FONTE: Modificado de REN21 (2017b). 

 

A energia da biomassa, quando produzida de forma eficiente e sustentável, 

gera vários benefícios ambientais, econômicos e sociais em comparação com os 

combustíveis fósseis. Uma das grandes vantagens do uso da biomassa, é que assim 

se consegue minimizar impactos decorrentes da geração e disposição dos resíduos 

no meio ambiente. A maior parte da biomassa utilizada como combustível tem 

origem residual. Os resíduos agropecuários e urbanos não aproveitados 

representam um desperdício considerável em termos energéticos, além de que um 

tratamento inadequado desses resíduos poderia representar um problema 

ambiental.  
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Outro benefício deriva da facilidade com que os projetos podem ser 

implementados cerca dos centros de carga. Assim se minimiza a necessidade de 

construção das linhas de transmissão, e evitando perdas de energia e os impactos 

socioambientais dessas linhas.  

Contudo, alguns problemas socioambientais se derivam da geração de 

energia a partir da biomassa. Por exemplo, o transporte da biomassa comumente 

usa veículos pesados o que pode gerar impacto sobre a infraestrutura viária. Outra 

questão a considerar é o uso dos recursos líquidos que pode ser expressivo 

segundo a tecnologia de resfriamento utilizada na usina termelétrica, portanto esses 

projetos devem considerar a utilização de tecnologias de resfriamento de baixo 

consumo de água, assim como promover a redução de desperdícios e reuso de 

água. Nesse processo é vital a observação dos efluentes líquidos na água de 

processo e no esgoto sanitário. O lançamento da água de processo e esgoto 

sanitário sem o devido tratamento pode impactar negativamente a qualidade do solo 

e da água e, interferindo na biota (TOLMASQUIM et al.,2016). 

Outro fator é a emissão de poluentes atmosféricos. Em relação a emissão dos 

GEE, se considera que o CO2 emitido na combustão é o mesmo que foi absorvido 

da atmosfera no processo de fotossíntese realizado pela planta. Em resumo, o uso 

da biomassa na geração de energia elétrica pode contribuir na mitigação das 

mudanças climáticas, Porém existem uma série de problemáticas técnicas e 

socioambientais que limitam um maior uso desta tecnologia, entre elas a baixa 

eficiência termodinâmica das plantas, os custos de produção e transporte, a criação 

de monoculturas, a perda de biodiversidade, o uso intensivo de defensivos agrícolas, 

entre outras (AGUILAR; OLIVEIRA; ARCANJO, 2012).  

(d) Solar 

Quase todas as formas de energia são formas indiretas de energia solar. 

Neste momento existem duas tecnologias de geração a partir da energia proveniente 

do sol: a fotovoltaica, e a heliotérmica. As duas tecnologias combinadas 

representam uma parcela pequena da matriz energética global, contudo geram a 

maior quantidade de empregos dentro das energias renováveis (ver FIGURA 7).  
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FIGURA 7 – NÚMERO TOTAL DE EMPREGOS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS, 2016. 

 
FONTE: Modificado de REN21 (2017b). 

Nota: Em 2016 1,5 bilhões de pessoas trabalhavam em grandes usinas hidrelétricas e o resto, 8,3 

bilhões trabalharam em outros setores. 

 

A geração de eletricidade a partir da energia solar destaca por seu pouco 

impacto direto no meio ambiente. Até anos recentes uma das maiores restrições 

técnicas que dificultava a difusão de projetos de aproveitamento de energia solar era 

a baixa eficiência dos sistemas de conversão de energia. A eficiência de um painel 

solar é basicamente quanta porcentagem de energia da luz do sol o painel solar 

converte em energia elétrica por metro quadrado (m2). A eficiência é sumamente 

importante porque reduz o número de painéis solares necessários, e 

consequentemente os custos.  

Dentro das energias renováveis, a energia solar fotovoltaica apresenta a 

maior queda relativa registrada nos custos, no período 2010- 2015 (ver FIGURA 8). 

Em 2015 a eficiência era de 22,8%, em 2016 o National Renewable Laboratory 

(NREL), um laboratório localizado na cidade de Golden, Colorado, e que pertence ao 

Departamento de Energia dos Estados Unidos, junto ao Swiss Center for Eletronics 

and Microthenology (CSEM), desenvolveram um painel solar com uma eficiência de 

29,8%, que seria superado rapidamente por outro painel desenvolvido por eles 

mesmo em 2017 que alcançou 35.9% (ESSIG et. al., 2017).  
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FIGURA 8–COMPORTAMENTO DOS CUSTOS DA GERAÇÃO ELÉTRICA RENOVÁVEL NO 
PERÍODO 2010-2015. 

 
FONTE: Modificado de IRENA (2018). 

 
 

Uma maior competitividade econômica da energia solar fotovoltaica e o fato 

de não emitirem poluentes durante sua operação, estimula um maior interesse pelos 

projetos de energia solar. Como foi observada na FIGURA 7, a geração de 

empregos é um impacto positivo desta tecnologia, tanto direto como indiretamente, 

porque também estimulam a necessidade de cursos de capacitação da mão de obra, 

e outros serviços nos locais onde acontecem as operações, em especial na fase de 

construção que a fase do pico na geração de emprego (TOLMASQUIM et al.,2016). 

Apesar de ter um impacto ínfimo durante a etapa de operação, os sistemas 

fotovoltaicos precisam de uma cadeia de fabricação que se sustenta na mineração 

do silício metalúrgico. A extração desta matéria-prima tem um impacto na paisagem, 

além de gerar rejeitos, e representar uma ameaça para as fontes de água. No 

processo também são emitidos gases tóxicos, e outros relacionados com o efeito 

estufa e a geração de produtos acidificantes do meio ambiente. Para mitigar esses 

efeitos devem ser adoptadas rigorosas práticas para um controle rígido da adequada 

utilização, transporte e descarte de esses materiais e subprodutos (TOLMASQUIM 

ET AL.,2016). 
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(e) Geotérmica 

Obtida a partir do calor interno da Terra, a energia geotérmica, é um recurso 

que pode ser aproveitado em locais com atividade vulcânica, onde existam águas ou 

rochas a temperatura elevada, e em zonas onde seja possível atingir estratos 

magmáticos. A produção de eletricidade é feita através de uma turbina movida a 

vapor de água (Ver FIGURA 9).  

 
FIGURA 9 - ESTRUTURA DE UMA USINA GEOTÉRMICA 

 
FONTE: (RAMÍREZ e QUEZADA, 2017). 

 

Também é considerada uma tecnologia de baixo impacto ambiental, contudo 

existe a possibilidade da contaminação da água nas proximidades da usina pelo 

qual é recomendável a utilização de sistemas de filtragem. Outro problema se deriva 

da concentração de GEE nos gases termais. Existe um risco de emitir esses gases à 

atmosfera, mas depende da geologia local e das condições técnicas de exploração. 

Contudo, se estima que as emissões de esses gases, não superem 0,2 quilogramas 

por KWh, o que ainda é considerado significativamente baixo quando comparado 

com as emissões provocadas pela queima do carvão ou gás natural (REN21, 

2017b).  

O país com a maior capacidade de geração instalada é os Estados Unidos, 

seguido por Filipinas e a indonésia (ver FIGURA 10). É uma indústria sumamente 

suscetível às flutuações no preço do petróleo e o gás natural, o qual explica em 

parte o pouco dinamismo no crescimento registrado em 2016.  
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FIGURA 10 – CAPACIDADE E ADIÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA GEOTÉRMICA, 10 PRINCIPAIS 
PAÍSES E RESTO DO MUNDO, 2015. 

 
FONTE: Modificado de REN21 (2017b). 

 

(f) Oceânica 

Pouco mais do 70% da superfície do planeta terra está coberta por água. Os 

oceanos constituem um reservatório enorme de energia térmica e mecânica. Trata-

se de uma tecnologia ainda em fase de desenvolvimento, pelo qual encontramos 

pouco uso comercial deste recurso. Mais de 90% dos 536 MW de capacidade 

instalada, se correspondem a duas usinas: a usina Sihwa em Coreia, com 254 MW; 

e a usina de 240 MW La Rance localizada em Francia. Essas usinas foram 

construídas em 2011 e em 1966 respectivamente. O projeto Tidal Lagoon Power a 

ser construído no porto de Swan Sea promete entregar 320MW, mais ainda espera 

pela aprovação do governo desde finais do ano 2016 (REN21, 2017b).  

Além de representar uma fonte de energia abundante, os projetos não geram 

custos com desapropriações de áreas e permitir uma produção pontual, a 

exploração da energia oceânica acumula outra série de vantagens, como por 

exemplo, permitiria atender localidades distantes das redes de distribuição das 

concessionárias de energia elétrica e poderia, no caso da construção de barragens, 

proteger à costa pela dissipação do poder das ondas e funcionar como recife 

artificial, possibilitando o desenvolvimento da vida marinha local. Porém, ao igual 

que outras energias renováveis, existe o problema da descontinuidade, a relativa 
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pouca eficiência, e no caso da construção de barragens, impossibilita a navegação e 

a ameaçaria habitats naturais de diversas espécies de animais. Dentre as principais 

medidas de mitigação, está a utilização do aviso aos navegantes e uma boa 

sinalização. Outra importante medida de mitigação é a construção destas 

infraestruturas em regiões onde a atividade pesqueira no local de instalação possua 

pouca ou nenhuma relevância para comunidade (TOLMASQUIM et al., 2016).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de pesquisa buscou demonstrar a situação das energias 

renováveis dentro da matriz energética mundial. Todas as cifras analisadas 

mostraram um incremento exponencial em relação à primeira década do presente 

século. Hoje, a energia hidrelétrica é responsável pela maior parte da energia 

renovável produzida no mundo. Porém, as energias solar e eólica vêm diminuindo 

seus custos, tornando-se mais competitivas economicamente, estimulando os 

investimentos e reafirmando-se como as principais fontes de energia renovável em 

regiões que não dispõem de suficientes recursos hídricos.  

Como foi observado na introdução e no segundo capitulo, o crescimento das 

energias renováveis esteve entrelaçado, em seus inícios, à necessidade de reduzir a 

dependência energética dos países consumidores do petróleo internacional e às 

flutuações no valor deste recurso energético no mercado. Porém, recentemente, as 

energias renováveis foram promovidas como parte da solução ao problema 

ambiental e o seu crescimento vêm sendo estimulado pelos esforços e acordos 

políticos na esfera internacional.  

O terceiro capitulo analisou o futuro das renováveis. A análise das diferentes 

estimativas para o desenvolvimento das energias renováveis referiu-se aos 

principais documentos elaborados, em 2016, pelas agências e companhias 

internacionais especializadas nos estudos sobre a energia. Os resultados 

evidenciaram que existirá um crescimento das mesmas dentro da matriz energética 

mundial, levando em consideração estudos de tipo forecasting, que em previsões 

anteriores, ficaram aquém da realidade. Segundo este tipo de estudos, espera-se 

que entre 15% a 20% da demanda global de energia seja abastecida pelas energias 

renováveis em 2040. 

De acordo com os cenários de tipo backcasting, as previsões são que as 

energias renováveis alcancem entre 40% a 65% no fornecimento global de energia 

primária para o ano 2050. Entretanto, esses resultados dependem da 

implementação rigorosa dos acordos e compromissos dos países, manifestados em 

diferentes eventos internacionais que objetivam diminuir o número de emissões 

globais de GEE. Será necessária uma forte iniciativa política, econômica e social 

global para que sejam alcançadas as metas delineadas no Acordo de Paris, de 

2015, e em eventos anteriores. 
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Contudo, a panorâmica promissória que mostraram os cenários, não implica o 

cumprimento tácito das previsões elencadas, e menos, a inexistências de forças 

opostas às tendências previstas. De fato, a pesquisa identificou uma série de 

desafios que limitam o bom desenvolvimento das energias renováveis na escala 

internacional. Toma-se como exemplo, a queda dos preços do petróleo ou a 

descoberta de novas reservas que poderão afetar os programas de pesquisa e 

desenvolvimento que fazem possível a inovação no setor. Além disso, a adoção das 

fontes renováveis em setores tais como o de transporte, aquecimento e refrigeração, 

demanda políticas públicas e conhecimento técnico, elementos escassos nos países 

em desenvolvimento.  

Por outro lado, as ações promovidas no âmbito político e econômico pelos 

organismos internacionais, os governos e as empresas, vêm catalisando a inovação 

tecnológica no setor. Isso incrementa a capacidade das renováveis de concorrer 

economicamente com os recursos energéticos fósseis. A queda nos custos da 

energia renovável aumenta a viabilidade de um modelo energético diferente ao 

convencional, e abre várias perguntas relacionadas às consequências geopolíticas 

desse processo. Cita-se como exemplo, a ampliação da participação das energias 

renováveis na matriz energética dos países importadores, que contribui para reduzir 

a dependência do fornecimento externo de energia e, portanto, melhora sua 

segurança energética. Ademais, o desenvolvimento das energias renováveis pode 

transformar as relações de poder a nível global e regional, gerando maior 

independência aos governos e suas economias para negociar com os agentes que 

tradicionalmente controlam esses recursos. Por outro lado, as energias renováveis 

precisam de recursos que podem derivar em estratégicos e de um elevado valor 

geopolítico. Esses temas foram tratados no capitulo intitulado “As implicações 

geopolíticas do crescimento das energias renováveis”.  

A sistematização das principais alterações na geopolítica energética 

internacional causadas por um futuro incremento das renováveis, constitui outro dos 

objetivos e o principal aporte da presente investigação. Nesse sentido, entre as 

grandes modificações que as renováveis provocariam no status quo da geopolítica 

energética atual pode se enumerar: (a) a multiplicação exponencial das áreas 

geográficas com potencial para geração de energia e, consequentemente, dos 

agentes envolvidos nesse processo, expressando uma maior descentralização no 

fornecimento energético nacional e internacional, e a perda relativa do poder e 
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influência na esfera internacional dos agentes e governos que controlam os recursos 

energéticos fósseis; (b) a proliferação dos agentes e dos projetos energéticos em 

diferentes escalas, aumentando a participação social no setor, tornando-o mais 

democrático; (c) a redução da dependência energética dos países consumidores, 

diminuindo tensões geopolíticas e facilitando a integração energética; (d) o aumento 

do valor geopolítico dos recursos chaves na cadeia de fornecimentos das 

tecnologias necessárias; (e) a transformação gradual da eletricidade no principal 

vetor energético e; (f) o domínio da tecnologia será mais importante que o acesso 

aos recursos energéticos. 

Ainda relacionado com a questão geopolítica, a pesquisa demonstrou como a 

China, provavelmente, será um dos mais relevantes players da geopolítica 

energética na era das renováveis dado o número de patentes que registra 

anualmente, além de um incremento nos investimentos e nas pesquisas.  

No tocante às consequências socioambientais, discutidas no quinto capitulo, 

esse trabalho observou que, mesmo quando as renováveis representam uma 

solução às principais problemáticas derivadas do uso dos combustíveis fósseis, sua 

utilização não pode ser acrítica já que sua implementação também ocasiona efeitos 

negativos ao meio ambiente e às populações. Ou seja, cada uma das fontes 

renováveis de energia apresenta determinado impacto socioambiental, seja na sua 

cadeia de fornecimentos, construção, geração, distribuição ou consumo. Em função 

disto, os governos e as sociedades devem avaliar adequadamente os projetos de 

energia renováveis ponderando as suas vantagens e desvantagens. A energia solar, 

por exemplo, tem um grande impacto na geração de emprego e não emite poluentes 

durante sua operação. Porém, a extração da matéria prima que se utiliza na cadeia 

de fabricação dos sistemas fotovoltaicos, tem um impacto na paisagem, gera rejeitos 

e representa uma ameaça para as fontes de água se não forem adequadamente 

controlados. 

Desde uma perspectiva fundamentalmente técnica, a pesquisa conseguiu 

sistematizar vários dos impactos socioambientais que os projetos de energia 

renovável têm sobre o meio ambiente. Uma ampliação das renováveis dentro da 

matriz energética mundial supõe uma ampliação das problemáticas descritas e que 

devem ser relevadas.  

Desta forma, podemos afirmar que o objetivo geral foi cumprido, uma vez que 

as questões de pesquisa que nos permitiram analisar o crescimento das energias 
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renováveis, bem como identificar suas implicações geopolíticas e socioambientais, 

foram respondidas. Não obstante, a complexidade do tema abordado merece outras 

investigações e em diferentes escalas, como as de âmbito Estatal, envolvendo 

questões técnicas, geopolíticas e socioambientais associadas ao crescimento das 

renováveis para a concepção de estratégias nacionais de sustentabilidade. Da 

mesma forma, para o entendimento da formação de novas cadeias produtivas, 

novos agentes e mercados que poderão emergir no setor energético das renováveis 

que anuncia - à primeira vista - a possibilidade de constituir-se em um modelo mais 

independente e democrático.  
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ANEXO A - OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

 
Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável. 

Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades. 

Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoeirar todas as mulheres e meninas. 

Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos. 

Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia para todos. 

Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 

Objetivo 9: Construir infraestruturas resili entes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação.  

Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resili 

entes e sustentáveis.  

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.  

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.  

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável.  

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis.  

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável.  
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ANEXO B - LISTA DE INDICADORES ENERGÉTICOS DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL. 
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