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RESUMO

A partir do conceito de desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem, contudo,
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades que
pretende-se desenvolver a pesquisa sobre a contribuição das energias renováveis no que tange
à sustentabilidade em países emergentes. O objetivo geral do estudo é analisar se o uso das
energias renováveis, mais especificamente, da energia solar, pode contribuir para o
desenvolvimento sustentável em países emergentes, tendo em vista o conceito definido no
Nosso Futuro Comum, em 1987. Além disso, analisar as Contribuições Nacionalmente
Determinadas por alguns Estados dentro do Acordo de Paris, no contexto do direito
internacional ambiental; identificar e debater os principais avanços e desafios no uso de
energias renováveis; analisar a ambição das políticas de desenvolvimento das energias
renováveis em países emergentes, e relacionar a utilização das energias renováveis (energia
solar) com a possível reversão do quadro de mudanças climáticas globais. Não se trata de um
direito comparado, mas de uma avaliação de políticas internas adotadas por alguns Estados
(Brasil, México, Chile, Índia, China, Federação Russa, Marrocos, República Democrática do
Congo e África do Sul) no que diz respeito às energias renováveis como forma de redução dos
impactos das mudanças climáticas. O método utilizado foi o hipotético-dedutivo e a técnica
utilizada foi a pesquisa exploratória - pesquisa bibliográfica e documental - com base em
estudos existentes sobre o tema e em pesquisa qualitativa, com coleta de dados de forma não
participante - entrevistas com pessoas que trabalham com o tema. O marco teórico da presente
pesquisa é o Acordo de Paris, no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas e, como as mudanças climáticas afetam diretamente a vida de milhões de
pessoas, a presente pesquisa justifica-se pela importância de se encontrar caminhos para que
estas mudanças sejam mitigadas e que os países em desenvolvimento estejam minimamente
adaptados às mudanças previstas. Busca-se identificar, portanto, os principais avanços e
desafios para a utilização de energias renováveis em países emergentes, como forma de
incrementar o seu desenvolvimento sustentável e reduzir as consequências do aquecimento
global. O Acordo de Paris foi um dos eventos que marcou a importância de redução de emissões
atmosféricas, causadas, em significativa parte, pela queima dos combustíveis fósseis para
geração de energia, de modo que o presente estudo busca também pesquisar sobre a
contribuição das energias renováveis para a redução do uso desses combustíveis poluentes e,
contudo, para a reversão do atual quadro de mudanças climáticas. Concluiu-se que, superados
os principais desafios: altos custos da instalação das usinas solares, necessidade de
desenvolvimento de novas tecnologias, ampliação dos incentivos fiscais e gerenciamento dos
resíduos gerados e partindo dos resultados alcançados por alguns Estados em suas experiências
na implantação e utilização de energias renováveis é possível almejar o desenvolvimento mais
humano, sustentável e integral nos países emergentes, permitindo a sua competitividade
econômica e manutenção de condições ecológicas e sociais satisfatórias.
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Energias Renováveis. Energia Solar. Acordo
de Paris. Países Emergentes.

ABSTRACT

From the concept of development that meets the present needs, without, however,
compromising the ability of future generations to meet their own needs, it is intended to develop
research on the contribution of renewable energies to sustainability in emerging countries. The
general objective of the study is analyze whether the use of renewable energies, more
specifically solar energy, can contribute to sustainable development in emerging countries,
aiming at the concept defined in Our Common Future in 1987. In addition, analyze Nationally
Determined Contributions by some States under the Paris Agreement, in the context of
international environmental law; identify and discuss the main advances and challenges in the
use of renewable energies; analyze the ambition of renewable energy development policies in
emerging countries, and relate the use of renewable energies (solar energy) to the possible
reversal of global climate change. This is not a comparative law study, but an evaluation of the
internal policies adopted by some States (Brazil, Mexico, Chile, India, China, Russian
Federation, Morocco, Democratic Republic of Congo and South Africa) as a way to reduce the
impacts of climate change. The method used was hypothetico-deductive and the technique used
was the exploratory research - bibliographical and documentary research - based on existing
studies on the topic and qualitative research, with non-participant data collection - interviews
with people who work with the theme. The theoretical framework of the present research is the
Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change and, as
climate change directly affects the lives of millions of people, the present research is justified
by the importance of finding ways so that these changes are mitigated and that developing
countries are minimally adapted to the expected changes. It seeks to identify, therefore, the
main advances and challenges for the use of renewable energies in emerging countries, as a
way to increase their sustainable development and reduce the consequences of global warming.
The Paris Agreement was one of the events that marked the importance of reducing atmospheric
emissions, caused in part by the burning of fossil fuels for power generation, so the present
study also seeks to research on the contribution of renewable energies to the reduction of the
use of these polluting fuels and, however, for the reversal of the current climate change picture.
It is concluded that, overcoming the main challenges: high costs of installing solar plants, need
to develop new technologies, expansion of tax incentives and management of waste generated
and based on the results achieved by some states in their experiences in the deployment and use
of renewable energies assert that it is possible to aim for the most humane, sustainable and
integral development in emerging countries, allowing them to be economically competitive and
maintain satisfactory ecological and social conditions.
Keywords: Sustainable Development. Renewable Energy. Solar Energy. Agreement of Paris.
Emerging Countries.
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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento sustentável é um dos principais desafios do século XXI. Desde
sua primeira definição oficial, no Relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como
Relatório Brundtland, em 1987, esse conceito tem sido amplamente discutido e estudado no
cenário internacional e, de modo bem assíduo, nos meios acadêmicos.
É a partir do conceito de desenvolvimento sustentável, que satisfaz as necessidades
presentes, sem, contudo, comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades que pretendeu-se desenvolver a pesquisa sobre a contribuição das energias
renováveis no que tange à sustentabilidade, especialmente, em países emergentes.
Assim, considerando a finitude dos recursos naturais não renováveis e a crescente
demanda mundial por energia, indaga-se: se a utilização das energias renováveis em países
emergentes pode contribuir para o desenvolvimento sustentável? E quais seriam os seus
principais avanços e desafios?
O objetivo geral do presente estudo, portanto, é analisar se o uso das energias
renováveis, mais especificamente, da energia solar, pode contribuir para o desenvolvimento
sustentável em países emergentes, tendo em visa o conceito definido no Nosso Futuro Comum,
em 1987.
Além disso, pretende-se analisar as Contribuições Nacionalmente Determinadas
por alguns Estados dentro do Acordo de Paris, no contexto do direito internacional ambiental;
identificar e debater os principais avanços no uso de energias renováveis; identificar os
principais desafios para a utilização das energias renováveis; analisar a ambição das políticas
de desenvolvimento das energias renováveis em países emergentes, e relacionar a utilização das
energias renováveis (energia solar) com a possível reversão do quadro de mudanças climáticas
globais, especialmente no que diz respeito às ações propostas pelos Estados para mitigação dos
impactos e adaptação às novas condições climáticas globais.
Para isso, partir-se-á de uma definição sobre o conceito de energias renováveis e
sua relação com o desenvolvimento sustentável, apresentados no Capítulo 2.
Abordar-se-ão a contextualização do direito internacional ambiental e as suas
principais relações com a aplicabilidade e o uso das energias renováveis, no Capítulo 3.
No Capítulo 4, serão apresentadas as Contribuições Nacionalmente Determinadas,
no âmbito do Acordo de Paris, e informações sobre o uso da energia solar em países da América
Latina, Ásia e África, além de ser realizada uma comparação com as metas propostas pela União
Européia e pelos Estados Unidos, traçando um panorama de diversificadas regiões do planeta.
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Os países selecionados para serem analisados são considerados Estados em
desenvolvimento ou países emergentes (Emerging market and developing economies1) pelo
Fundo Monetário Internacional (IMF, 2017a).
Na América Latina foram selecionados: o Brasil, o México e o Chile, pelo motivo
dos dois primeiros serem os maiores emissões de gases de efeito estufa (GEE) da região e do
Chile apresentar importantes avanços na implantação da energia solar, especialmente no norte
do país.
Na Ásia, os três países selecionados foram Índia, China e a Federação Russa2, pelo
fato de o primeiro apresentar grande contingente populacional e grande vulnerabilidade às
mudanças climáticas, o segundo por se tratar do maior emissor de gases de efeito estufa do
planeta e também por abrigar a maior população mundial e o terceiro pela representatividade
de seu território e histórico de emissões de gases de efeito estufa e uso de combustíveis fósseis.
Na África, a seleção se deu em função da geografia, de forma a abranger uma
representatividade de um país do Norte da África - Marrocos, dois da Região Central –
República Democrática do Congo e Burkina Faso e um do extremo Sul – África do Sul.
A apresentação de dados da União Europeia e Estados Unidas serviram para traçar
um contraponto entre os países em desenvolvimento ou emergentes e alguns países
considerados desenvolvidos ou de economias avançadas (Advanced economies). (IMF, 2017b).
No capítulo 5 serão listados e comentados os principais avanços e desafios
identificados para a ampliação do uso das energias renováveis, com foco na energia solar e, o
Capítulo 6 tecerá algumas conclusões obtidas ao final da pesquisa.
Esperou-se com o estudo, confirmar ou refutar a hipótese de que, se os principais
desafios para implementação das energias renováveis fossem superados, seria possível avançar
no sentido de se obter um desenvolvimento mais sustentável e contribuir para a redução de
emissões de gases do efeito estufa e, consequentemente, reduzir a velocidade do aquecimento
global. O que levaria a acreditar, seguramente, que as energias renováveis são incontornáveis
para as gerações presentes e as futuras.
A pesquisa tem como delimitação o estudo do direito internacional ambiental, no
que diz respeito às energias renováveis e mudanças climáticas, sob a ótica dos avanços e
desafios do desenvolvimento sustentável em países emergentes, como o Brasil. Não se trata de

1

Mercados emergentes e economias em desenvolvimento (Tradução nossa).
A Rússia se encontra na Eurásia, estendendo-se por quase metade da Europa e por cerca de um terço da Ásia.
(IBGE, 2016) No presente estudo, foi considerada no bloco de análises da Ásia, em função de apresentar cerca de
3/4 do seu território neste continente.
2
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um estudo de direito comparado, mas de uma avaliação de políticas internas adotadas por alguns
Estados no que diz respeito às energias renováveis (com foco na energia solar) como forma de
redução dos impactos das mudanças climáticas e como escolha para as gerações futuras no
processo de sustentabilidade apesar de as gerações atuais conseguirem suprir suas necessidades
sem, no entanto, buscar a esgotar os recursos naturais necessários para a perenidade da vida
neste Planeta Terra, considerado, a Casa Comum, nos dizeres do Papa Francisco e sua Encíclica
Laudato Si’ (2015).
O método utilizado foi o hipotético-dedutivo, uma vez que se buscou uma
conclusão a partir de diversos posicionamentos e se avaliou o cenário no Brasil e em outros
países emergentes.
A técnica utilizada foi a pesquisa exploratória qualitativa - pesquisa bibliográfica e
documental - com base em estudos existentes sobre o tema, livros, artigos, programas,
legislação, convenções, tratados e acordos internacionais, com coleta de dados de forma não
participante mediante entrevistas com pessoas que trabalham com o tema, tendo apoio em
roteiros de entrevistas semi-estruturados.
Portanto, o presente estudo baseou-se em pesquisa secundária e primária para
melhor conhecer e analisar contribuições científicas e técnicas existentes para, então, se
confirmar ou rechaçar a hipótese levantada.
O marco teórico abarcou-se no Acordo de Paris, no âmbito da Convenção Quadro
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que, com reconhecimento das ameaças das
mudanças climáticas sobre o planeta, convocou uma cooperação ampla de todos os países para
uma resposta internacional efetiva e apropriada com o objetivo de acelerar a redução, a nível
mundial, das emissões de gases do efeito estufa. (UNFCCC, 2015). Documento imprescindível
para o melhor entendimento do assunto em tela, uma vez que contextualiza todas as convenções
internacionais sobre a preservação e conservação do meio ambiente, focando mais a
problemática das mudanças climáticas antropogênicas e as preocupações dos Estados para
manter o aquecimento global abaixo de 2º C.
A questão ambiental é pauta fundamental para o desenvolvimento dos países de
maneira mais sustentável e tem sido a razão para a realização de incontáveis encontros e fóruns
internacionais. Pelo fato das mudanças climáticas afetarem diretamente a vida de milhões de
pessoas, a presente pesquisa justifica-se pela importância de se encontrar caminhos para que
tais mudanças sejam mitigadas e que os países em desenvolvimento estejam minimamente
adaptados às novas exigências climáticas com foco nas energias renováveis suscetíveis de
reduzir a pobreza, a miséria e promover o desenvolvimento sustentável e, consequentemente,
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trazer a paz e a estabilidade econômica nos países concernentes. Busca-se identificar, portanto,
os principais avanços e desafios para a utilização de energias renováveis em países emergentes,
como forma de incrementar o seu desenvolvimento sustentável e reduzir as consequências do
aquecimento global.
Nos últimos anos, foram realizados importantes encontros mundiais para discussão
sobre as formas de desenvolvimento e os seus impactos sobre o planeta. Muito se discutiu e
acordou sobre questões inerentes à utilização dos recursos naturais, meios de produção e
consequente geração de impactos ambientais em função dos resíduos, efluentes e poluentes.
Com o passar dos anos, alguns acordos geraram importantes resultados.
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, coordenada
pela Organização das Nações Unidas - ONU e realizada no ano de 1972 em Estocolmo, foi
considerada o marco inicial de formação do Direito Internacional do Meio Ambiente. Em 1992,
no Rio de Janeiro, durante a Rio-92, foi reconhecido oficialmente o conceito de
desenvolvimento sustentável, apresentado cinco anos antes no Relatório Brundtland, em 1987.
Nessa Conferência, os Estados chegaram a um acordo acerca da Convenção Quadro sobre
Mudanças Climáticas, à qual se vinculou posteriormente o importante Protocolo de Kyoto,
quando da realização da 3ª Conferência das Partes (COP 3).
Em 2015, o Acordo de Paris (COP 21) tratou de combater os efeitos das mudanças
climáticas e reatar os compromissos de reduções de emissões de gases do efeito estufa e,
surpreendentemente, foi um dos acordos mais prontamente assinados e ratificados da história
do direito internacional do meio ambiente, e deve ser acompanhado para avaliação de sua
efetividade.
Esses eventos marcaram a importância de redução de emissões atmosféricas,
causadas, em significativa parte, pela queima dos combustíveis fósseis para geração de energia,
de modo que o presente estudo busca também pesquisar sobre a contribuição das energias
renováveis para a redução do uso desses combustíveis poluentes e, contudo, para a reversão do
atual quadro de mudanças climáticas.
Superados os principais desafios e partindo dos resultados alcançados por alguns
Estados em suas experiências na implantação e utilização de energias renováveis afirma-se que
é possível almejar o desenvolvimento mais humano, sustentável e integral nos países
emergentes, permitindo a sua competitividade econômica e manutenção de condições
ecológicas e sociais satisfatórias.
Para contextualização da formação e importância do Direito Internacional,
recorreu-se a uma recapitulação de alguns postulados de Francisco de Vitória (1492-1546),
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teólogo espanhol jusnaturalista, que tem seu pensamento defendido e reconstruído por
diferentes autores que defendem a visão holística e sistêmica do meio ambiente.
Para a presente pesquisa será analisada a Convenção Quadro das Nações Unidas
para a Mudança do Clima (CQNUMC), criada no Rio de Janeiro, em 1992, e as Conferências
das Partes (COPs), sob o enfoque das energias renováveis e suas contribuições para o
desenvolvimento sustentável.
Ainda, destaca-se a atuação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC), que definiu mudança climática como: “uma variação a longo prazo
estatisticamente significante em um parâmetro climático médio ou a sua variabilidade, durante
um período extenso, como instituição de monitoramento global das mudanças climáticas”.
No contexto das mudanças climáticas, o setor energético se revela como um dos
grandes responsáveis pelas emissões dos GEE, portanto, a utilização de energias renováveis é
ponto essencial para alcançar as metas estabelecidas nacionalmente no novo acordo (Acordo de
Paris).
Dentre as fontes renováveis, a energia solar se apresenta como uma forma de
contribuir com os objetivos traçados em Paris, uma vez que não emite GEE durante a produção
de energia. Além disso, a energia do sol é uma energia obtida a partir de recursos inesgotáveis
e que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras
satisfazerem as suas necessidades. (PORTAL SOLAR, 2017), coadunando com os princípios
do desenvolvimento sustentável.
Diante disso, o presente trabalho tem como finalidade analisar a energia solar como
forma de reduzir as emissões dos GEE, com destaque para os países emergentes e suas
Contribuições Nacionalmente Determinadas, protocoladas como requisito de adesão ao Acordo
de Paris e, ao mesmo tempo, demonstrar a necessidade de sua adoção para conservar o
equilíbrio geral do patrimônio natural.
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2 ENERGIAS RENOVÁVEIS (ENERGIA SOLAR)
A humanidade é cada vez mais dependente da energia elétrica. Desde sua
descoberta, por Thomas Edison, em 1878, o uso torna-se cada vez mais imprescindível. Simioni
afirma que a energia, além de ajudar no suprimento de demandas do homem, é também uma
questão de segurança nacional.
A energia acompanha o desenvolvimento da sociedade desde os seus primórdios. A
alimentação, a energia dos animais, a concentração de energia através de aparatos
tecnológicos arcaicos e os combustíveis para domínio do fogo caracterizam as formas
tecnológicas das sociedades mais antigas. O domínio das fontes de energia e das
respectivas tecnologias sempre representou formas de poder político. Até mesmo a
introdução do petróleo na matriz energética mundial coincidiu com o espetáculo
tecnológico dos aviões de combate da primeira Guerra Mundial – afinal, países que
não possuíssem petróleo e seus derivados, jamais poderiam utilizar aviões, pois
nenhum avião seria movido mediante a queima de carvão. Logo, a energia se tornou
uma questão de segurança nacional. Na década de 30, os recursos energéticos mais
importantes, com destaque ao petróleo, passaram a constituir uma das questões
fundamentais de quase todos os Estados do mundo ocidental. (SIMIONI, 2010, p.21).

Assim, com a importância da energia, tanto para suprir necessidades básicas tais
como o cozimento de alimentos e o desenvolvimento de instrumentos de proteção territorial as
energias ganham destaque nas discussões internacionais.
As principais fontes de energia elétrica utilizadas atualmente advêm de recursos
naturais finitos, como o petróleo e o carvão. Neste contexto, a preocupação se acirra e, para
garantir o provisionamento energético mundial, novas tecnologias vêm sendo estudadas.
Além disso, quando se pensa nos impactos das energias advindas de fontes não
renováveis e nos índices de emissões de gases de efeito estufa para geração de energia, a procura
por soluções se enviesa no caminho da buscar por formas de gerar energia e suprir a demanda
global sem, no entanto, causar alterações ambientais que inviabilizem a vida na Terra.
Neste contexto é que surgem as energias renováveis, que são produzidas a partir de
recursos naturais inesgotáveis, como os ventos, o sol, o movimento das águas e a biomassa, ou
seja, formas de energia que não esgotam recursos naturais. A energia renovável é considerada,
prtanto, qualquer forma de energia que não envolve o esgotamento de um recurso finito.
A energia do sol, como energia renovável, vem sendo apropriada pelo ser humano
ao longo de toda sua história como, por exemplo, para suprir necessidades básicas de
aquecimento, iluminação e alimentação - via fotossíntese e cadeias alimentares. No entanto, o
uso do Sol como fonte direta para a produção de eletricidade é relativamente recente, datando
de meados do século XIX. Com esta finalidade, conforme já mencionado distinguem-se duas
tecnologias de geração principais: a fotovoltaica, que consiste na conversão direta da luz em
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eletricidade; e a heliotérmica, que é uma forma de geração termelétrica, na qual um fluido é
aquecido a partir da energia solar para produzir vapor (TOMALSQUIM, 2016).
As pesquisas voltadas à energia fotovoltaica receberam impulso na década de 1950,
com o programa espacial norte americano e nos últimos anos, ocorreram significativos avanços
do desenvolvimento de materiais de baixo custo e maior eficiência. Em diversas áreas remotas,
os sistemas fotovoltaicos autônomos são as únicas fontes de energia viáveis, e podem ser
montadas rapidamente quando comparadas a usinas movidas a combustíveis fósseis.
(HINRICHS et al, 2012).
As duas tecnologias (fotovoltaica e heliotérmica) combinadas representam uma
parcela pequena da matriz energética global, mas merecem destaque especial pelas suas
perspectivas positivas. A energia fotovoltaica vem conquistando mais mercado nos últimos
anos.
Foi desenvolvida a partir das células utilizadas para aplicações espaciais e, na
década de 1970, começou a se viabilizar economicamente para atendimento de áreas terrestres
isoladas, utilizada em conjunto com baterias, que, se não manejadas corretamente podem
provocar danos ambientais (BURSZTYN, 2001). No final da década de 1990, alguns países
lançaram programas de estímulo à geração fotovoltaica conectada à rede, em conjunto com o
pagamento de tarifas-prêmio pela energia gerada por esses sistemas e este estímulo impulsionou
o desenvolvimento de tecnologias e a implantação das usinas solares fotovoltaicas.
(TOMALSQUIM, 2016).
A produção das placas fotovoltaicas consiste na execução das seguintes etapas:
extração da sílica; produção de silício metalúrgico; purificação, processamento do dispositivo;
encapsulamento, e montagem dos módulos e painéis fotovoltaicos (fatiamento, polimento,
lavagem química, polimento final) (REIS, 2015).
Além de estímulos para desenvolvimento de tecnologia desde a extração até a
produção dos painéis fotovoltaicos, é importante reduzir os custos de implementação desta
modalidade energética, que deve ser alcançado na maior parte do mundo até 2020 (BREYER;
GERLACH, 2013), para que se torne efetivamente competitiva com as modalidades
convencionais utilizadas. Este processo de redução de custos tem acontecido de forma célere,
conforme apontado por Tomalskim:
A rápida expansão da capacidade instalada nos últimos anos, atrelada à forte redução
de custos; o imenso potencial técnico de aproveitamento; e o fato de não emitirem
poluentes durante sua operação, fez com que o mundo voltasse sua atenção para a
energia solar como alternativa de suprimento elétrico. (TOLMASQUIM, 2016, p.
310).
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Segundo a International Energy Agency – IEA, a energia proveniente do Sol é
renovável e inesgotável e de toda energia solar que chega à Terra, aproximadamente metade
atinge a superfície, totalizando cerca de 885 milhões de TWh/ano, mais de 8.000 vezes o
consumo final total de energia mundial em 2013 (TOMALSQUIM, 2016).
Esses valores conferem à fonte solar, considerando seus múltiplos usos, o maior
potencial técnico de aproveitamento frente a outras fontes renováveis (IPCC, 2012).
Entretanto, não é possível gerar energia sem alterações ou impactos ambientais,
sejam benéficos ou adversos, mas a energia solar é livre de emissão de carbono durante sua
geração e, portanto, pode contribuir para a redução de emissões de CO2 na natureza, pelo uso
desta energia.
A proporção do potencial mundial da energia solar anual, em relação aos recursos
energéticos das demais fontes de energia, é mostrada na figura a seguir.

Fonte: MME, 2016 (BRASIL, 2017a).
Em 2016, o mundo contava com uma potência instalada solar de 301 gigawats
(GW), sendo 294 GW de fotovoltaica (FV) e 7 GW de Concentrating Solar Power (CSP). A
geração total foi de 333 TWh, resultando num fator de capacidade médio de 14,4% (BRASIL,
2017a).
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Fonte: MME, 2016. (BRASIL, 2017a)
Dentre os 15 maiores em geração solar, a Grécia apresentou o maior percentual de
geração solar em relação à sua geração total, de 8,2%, seguida da Itália (8,1%). A Espanha ficou
com o maior fator de capacidade, de 28,3%, em razão da presença de mais de 40% de potência
instalada de Concentrating Solar Power (CSP), boa parte com estoque de calor entre 7 e 8
horas, para gerar nos períodos sem sol. Os cinco primeiros países em potência instalada
respondem por 74% do total mundial. Em 2018, o Brasil deverá estar entre os 15 países maiores
geradores de energia solar, se considerada a operação da potência já contratada, de 2,6 GW. Em
termos de área geográfica, os 301 GW de 2016, correspondem a um quadrado de 57 km de lado,
incluindo painéis mais 40% de área de utilidades (143 W/m² e eficiência de 15% de absorção
solar). (BRASIL, 2017a).
Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), em 2012 a média global de
emissões de CO2 por pessoa foi de 4,5 toneladas por habitante. Como a geração de energia por
meio de combustíveis fósseis é importante contribuinte destas emissões, a energia solar é uma
importante forma de redução desta média.
Uma saída, portanto, seria a ampliação da utilização das energias renováveis, que
além de causarem impactos substancialmente menores, ainda evitam a emissão de toneladas de
gás carbônico na atmosfera (BERMANN, 2008, p.25). Para isso, os Estados devem, de forma
cooperativa, investir e se esforçar para ampliação do uso deste tipo de energia no âmbito da
matriz energética interna, como forma de ampliar a participação de energias renováveis no
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contexto global. Para isso, o direito internacional, por meio de seus dispositivos de soft law,
pode ser importante aliado, como pretende-se abordar em seguida.

3 DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL
Considerando que a constituição do direito internacional passou por um
significativo trajeto histórico e para contextualização da formação e importância deste Direito,
Francisco de Vitória (1492-1546), teólogo espanhol jusnaturalista, parte da ideia de que a
sociedade internacional é “orgânica e solidária”, levando a crer na concepção de que os Estados
têm soberania limitada (SOUZA; MENDES; VIEIRA FILHO, 2010). Para o autor,
o direito das pessoas só tem força se houver um pacto entre os homens. A existência
ou não de autoridade suprema para a ordem mundial que unifique o interesse de todos,
está no mesmo universo das exigências comuns a todos os povos de todas as nações.
Vitória rechaça a existência de privilégios para alguns países em detrimento de outros.
Para ele, a sociedade internacional deve ser regida pelo princípio da igualdade entre
os Estados (SOUZA; MENDES; VIEIRA FILHO, 2010).

A sociedade internacional é ordenada conforme normas que são aplicáveis a todos
os membros e os Estados participantes da comunidade são iguais, em direitos e obrigações. Ao
se conceber a naturalidade, uma sociedade política conduz ao pensamento de que os Estados
são iguais no plano jurídico, contribuindo para um dos pilares do direito internacional moderno:
a igualdade entre Estados. (KUNTZ, 2006, p. 851.)
Francisco de Vitória, já à sua época (Século XVI), defendia que um tratado precisa
reunir determinadas condições para ser válido, inclusive a livre manifestação da vontade dos
contratantes e que as partes não ignorem o que contratam, fundamentais diretrizes do direito
internacional moderno baseadas na defesa do direito de liberdade dos índios no período da
colonização (DEODATO, 1934).
Cabe destacar que, o direito internacional tem como principal ator o Estado,
diferentemente do direito interno, que busca regular o comportamento dos indivíduos. Não que
isso não traga consequências diretas aos indivíduos, como em casos específicos (extradição,
por exemplo) ou de forma indireta. É comum a influência do Direito Internacional
contemporâneo nas normativas do Direito Interno dos Estados, em função do deslocamento das
discussões jurídicas para foros internacionais e, especialmente, em função do desenvolvimento
das redes de comunicação.
Corroborando com a afirmativa de que o Direito Internacional exerce, de certa
forma, influência sobre o Direito Interno, Anzilotti, apesar de difundir a teoria dualista de
Triepel, admite que o Direito Internacional poderia ser aplicado, em alguns casos, pelo Direito
Interno, sem que ocorresse a consequente transformação da norma em Direito Interno. Em
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outras palavras, segundo o autor, trata-se de dois cenários distintos e dissociados e, assim, cada
um com validade em seu respectivo ordenamento, entretanto, que podem se relacionar em
alguns casos (RIBEIRO, 2001. p. 41 e 42.).
Existe, portanto, um processo de estabelecimento de condutas e normas padrão que,
ao serem discutidas e aceitas no âmbito internacional, podem ser aceitas e aplicadas
gradativamente pelos Estados. Esta reestruturação da ordem mundial, a partir de instrumentos
jurídicos como a soft law e que têm ampla implicação no Direito, acabam por influenciar a
mudança de paradigmas e as próprias fontes normativas de disciplinas como a ambiental
(VARELLA, 2004).
A construção de um direito baseado em soft norms tem seus aspectos positivos.
Primeiramente, a produção dessas normas está mais assegurada, uma vez que o consenso é mais
fácil de se alcançar. (VARELLA, 2004).
Conforme defendido por Zanella (2013), a principal finalidade da soft law é
regulamentar comportamentos futuros e, para isso, apresenta duplo papel: a) fixar metas para
futuras ações políticas internacionais; b) recomendar aos Estados a criação de normas jurídicas
internas.
Assim, mesmo sem o grau de cogência nem o status de norma jurídica da hard law,
a relevância para o direito internacional da soft law é muito grande, especialmente para o direito
internacional ambiental.
Para o direito internacional do ambiente a importância da soft law é muito grande. Se
este fenômeno não está restrito às normas internacionais de foro ambiental, é neste
ramo do direito que mais se multiplicam e ganham espaço. As incertezas científicas
sobre os processos naturais e as influências da ação humana no meio, aliadas ao alto
custo político e econômico das regras de direito ambiental, fazem com que as normas
de soft law sejam utilizadas com bastante frequência. (ZANELLA, 2013, p. 14486).

A aplicação destas normas fica sob a égide dos representantes dos Estados, na figura
dos Ministros das Relações Exteriores, Presidentes ou Chefes de Estado e Assembléias
Parlamentares e Ministérios da Justiça. (CASSESE, 2005, p. 3 e 4), uma vez que apenas os
Estados são sujeitos ativos de lides internacionais ambientais e somente com a permissão
Estatal uma querela de caráter ambiental pode ser analisada pelos tribunais internacionais
(GOMES, 2017).
E, como os Estados não podem sobrepor suas vontades para o restante do mundo,
o poder é fragmentado e disperso e, apesar de se formarem alianças políticas ou militares, ou
ainda que exista uma grande convergência de interesses, as relações internacionais são
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extremamente horizontais e, desta forma, a organização das normas demanda diversas
negociações e, para isso, tempo.
Desta forma, segundo apontado por Toledo (2016), o Direito Internacional é
fundamental para a mitigação de impactos ambientais advindos das mais diversas atividades
antrópicas.
o Direito Internacional procura fornecer instrumentos para impedir a ocorrência de
eventuais repercussões prejudiciais significativas, na medida em que todo trabalho
humano sobre as matérias-primas da natureza causam inevitavelmente um impacto
sobre o meio ambiente. (TOLEDO, 2016, p. 33).

Entretanto, para se conseguir minimizar impactos ambientais utilizando-se as vias
do Direito Internacional, os processos de negociação e implementação de tratados e acordos
internacionais podem demorar muitos anos até que se consiga um consenso e para que efetivas
mudanças possam ser observadas. (CASSESE, 2005, p. 46).
Além do tempo necessário para as negociações, os tratados internacionais,
sobretudo os relacionados ao meio ambiente recebem muitas críticas, seja em razão de não
adotar regras objetivas, seja por não apresentar uma estrutura muito clara, considerados
conforme supracitado como soft law.
Varella (2004) acentua que:
o direito internacional do meio ambiente é caracterizado pelo excesso de normas não
cogentes. Mesmo se um ardor especial marca as suas negociações multilaterais, as
numerosas convenções internacionais são convenções-quadro, que não criam
obrigações legais para as partes, mas apenas efeitos morais. As normas das
convenções internacionais mais importantes são apenas soft norms, que não
incorporam o jus cogens. A doutrina internacional diverge da eficácia destas regras,
sendo uma parte da doutrina é segura do fato de que a sociedade civil organizada vai
exigir o cumprimento das obrigações morais assumidas pelos Estados. De toda forma,
não existem meios institucionais para que os outros Estados contratantes exijam que
os Estados cumpram as obrigações assumidas. (VARELLA, 2004).

A percepção sobre estas características do Direito Internacional e sobre as relações
internacionais ficaram mais aparentes com a adoção da Carta das Nações Unidas, de 1945,
especialmente com os ditames do seu artigo 2º, que define os princípios fundamentais que os
membros das Nações Unidas passariam a cumprir: autodeterminação dos povos, solução
pacífica de disputas, proibição de ameaça do uso da força, de forma a se construir uma sistema
internacional baseado na paz e na justiça.
Desta forma, o Direito Internacional Ambiental, mesmo que por meio de normas
não cogentes, procura equilibrar as relações soberanas entre os Estados, na constante busca por
um desenvolvimento sustentável. As negociações diplomáticas e consensos logrados devem ser
cumpridos em função das obrigações morais assumidas e não pela via sancionadora ou
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penalizadora. Neste viés, o direito ambiental internacional, além da defesa dos aspectos
naturais, abarca as relações humanas com o ambiente, de forma a proteger a vida em todas as
suas formas (GUERRA apud Marcelo Ribeiro Uchôa, 2007) e, para isso, se vale das próprias
relações entre os seres humanos e os Estados que os representam.
Desde Francisco de Vitória, que foi extremamente vanguardista para sua época, foi
defendido, portanto, que os Estados não eram independentes, mas interdependentes (GUTIER,
2017). E este pensamento vai de encontro com a fase sistêmica de proteção ambiental, retratada
por diversos autores como, por exemplo, Gilberto Gallopín (2003), para quem a integração dos
sistemas é condição para a efetividade operacional em contraposição ao modelo fragmentado.
Gallopín reforça a ideia de gestão compartilhada internacional, uma vez que o ambiente não
tem fronteiras geopolíticas. Leonardo Boff também defende a perspectiva holística e destaca
que não se trata de uma somatória de pontos de vistas, mas da capacidade de se ver a
transversalidade (BOFF, 2009).
Essa visão de responsabilidade compartilhada é aparente na Encíclica do Papa
Francisco, Laudato Si’, publicada em julho de 2015, quando destaca, em seu título, “o cuidado
com a casa comum”.
Apesar dos vários problemas ecológicos, o Papa Francisco exorta a humanidade a
mudar de posição “na busca de um desenvolvimento sustentável e integral [...]”, que ocorre
através de uma solidariedade universal. (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 12 apud BIZAWU &
REIS, 2015).
A Encíclica do Papa Francisco reafirma que, além de ser uma imperatividade, tornase também uma urgência para agir imediatamente com medidas mais efetivas e
concretas no tocante às mudanças climáticas, tais quais a adoção de um plano para
uma energia limpa, pondo-se fim às centrais elétricas, fontes de poluição causada pelo
excesso de dióxido de carbono, a utilização de energias renováveis. É importante
salientar que as preocupações manifestas do Papa Francisco coadunam-se com os
temas tratados no Direito Internacional do Meio Ambiente, um ramo de Direito cuja
matéria é abundante, complexa e em constante evolução. (BIZAWU & REIS, 2015,
p. 57)

Tal ditame se ancora ou reforça a linha da Proclamação dos Princípios 3 e 12 da
Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992):
Princípio 3: O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que
sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio
ambiente das gerações presentes e futuras. (ONU, 1992).
Princípio 12: Os Estados devem cooperar na promoção de um sistema econômico
internacional aberto e favorável, propício ao crescimento econômico e ao
desenvolvimento sustentável em todos os países, de forma a possibilitar o tratamento
mais adequado dos problemas da degradação ambiental. As medidas de política
comercial para fins ambientais não devem constituir um meio de discriminação
arbitrária ou injustificável, ou uma restrição disfarçada ao comércio internacional.
Devem ser evitadas ações unilaterais para o tratamento dos desafios internacionais
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fora da jurisdição do país importador. As medidas internacionais relativas a problemas
ambientais transfronteiriços ou globais deve, na medida do possível, basear-se no
consenso internacional. (ONU, 1992).

Assim como no Direito Internacional, no Direito Ambiental Internacional a
formatação de normativas passa por processos de ampla discussão e inúmeras estratégias de
persuasão para se lograr consenso. Um exemplo é a prática de ações estabelecidas em Acordos
multilaterais dentro da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas (1992). Para que se
consiga a ratificação dos tratados internacionais negociados no âmbito das Conferências
realizadas demoram anos.
Entretanto, contrariando esta prerrogativa, o último grande acordo ambiental
internacional proposto, o Acordo de Paris, firmado e ratificado no âmbito desta convenção, foi
um dos mais rápidos tratados internacionais a entrar em vigor na história do Direito
Internacional. Apesar do histórico de negociações, que começou em 1992 com a criação da
Convenção Quadro, a implementação do Acordo teve seu primeiro passo no dia 22 de abril de
2016, quando representantes de 171 países assinaram o documento na sede das Nações Unidas,
em Nova York. Foi a mais significativa adesão simultânea a um acordo internacional da história
da ONU, superando o recorde da Convenção para o Direito do Mar, de 1982, que teve 119
assinaturas. No mesmo dia, 15 países depositaram seus instrumentos de ratificação, mostrando
forte apoio à transformação do acordo em ação acelerada contra as mudanças climáticas.
(OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2016).
O Acordo de Paris, com seu texto apresentado em 2015, entrou em vigor em
novembro de 2016, quando logrou a adesão de 55 países que se comprometeram, por meio de
metas estabelecidas internamente, a reduzir em 55% as emissões dos gases do efeito estufa.
Este processo pode indicar a evolução das negociações no âmbito do direito internacional,
principalmente em função da importância que a temática ganhou, principalmente, após os
resultados de estudos que trouxeram dados importantes sobre a permanência de condição
planetárias ideais para a manutenção da vida na Terra, primeiramente apresentados em 1972 –
Limites do Crescimento (Clube de Roma) e Nosso futuro comum, também conhecido como
Relatório Brundtland (1987) e os relatórios das pesquisas do Intergovernmental Panel on
Climate Change - IPCC. (GOLDEMBERG et al, 2015, p. 64).
O relatório Brundtland trazia dados sobre o aquecimento global e a destruição da
camada de ozônio, temáticas que também eram bastante novas para o momento de seu
lançamento, em 1987. Por fim, colocava uma série de metas a serem seguidas por nações de
todo o mundo para evitar o avanço das destruições ambientais e o desequilíbrio climático. Este
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relatório trouxe, à época, diretrizes inovadoras e um olhar voltado para o um novo conceito de
consumo, traduzido da seguinte forma:
Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos
padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve
pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas,
os solos e os seres vivos. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um
processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança
institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer
as aspirações e necessidades humanas. (ONU, 1987).

O Relatório Brundtland apontou os principais problemas ambientais, dividindo-os
em três grandes grupos: a) poluição ambiental, emissões de carbono e mudanças climáticas,
poluição da atmosfera, poluição da água, dos efeitos nocivos dos produtos químicos e dos
rejeitos nocivos, dos rejeitos radioativos e a poluição das águas interiores e costeiras; b)
diminuição dos recursos naturais, como a diminuição de florestas, perdas de recursos genéticos,
perda de pasto, erosão do solo e desertificação, mal uso de energia, uso deficiente das águas de
superfície, diminuição e degradação das águas freáticas, diminuição dos recursos vivos do mar;
c) problemas de natureza social tais como: uso da terra e sua ocupação, abrigo, suprimento de
água, serviços sanitários, sociais e educativos e a administração do crescimento urbano
acelerado.
Com efeito, a partir dos problemas apontados pela Comissão, verificou-se um ponto
central que precisava ser enfrentado e resolvido pela sociedade internacional: “muitas das atuais
tendências do desenvolvimento resultam em número cada vez maior de pessoas pobres e
vulneráveis, além de causarem danos ao meio ambiente”. (Nosso Futuro Comum, 1987).
Cunhou-se, a partir daí, a tese do desenvolvimento sustentável entendido pela
Comissão como “o desenvolvimento capaz de manter o progresso humano não apenas em
alguns lugares por alguns anos, mas em todo o planeta até um futuro longínquo”. Sem embargo,
partindo-se da formulação acima indicada definiu-se, como anteriormente mencionado,
desenvolvimento sustentável como sendo a forma de desenvolvimento que satisfaz as
necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
alcançar a satisfação de seus próprios interesses. A ideia contém conceitos chave: a) o conceito
de necessidade, em particular as necessidades essenciais dos países pobres, para as quais deve
ser dada prioridade absoluta; b) existência de limitações à capacidade do meio ambiente de
satisfazer as necessidades atuais e futuras impostas pelo estágio atual da tecnologia e da
organização social. O Relatório sugeriu ainda à Assembleia Geral da ONU a necessidade para

26

a realização de uma nova Conferência Internacional para discutir a matéria. (GUERRA;
GUERRA, 2017).
Assim, o desabrochar do movimento ambiental global decorre das grandes
Conferências Internacionais sobre Meio Ambiente que foram realizadas sob os auspícios das
Conferências promovidas pela Organização das Nações Unidas e destacam-se a de Estocolmo,
1972; a do Rio de Janeiro, 1992; e a de Johanesburgo, 2002, que reforçaram a importância da
discussão sobre o desenvolvimento sustentável que, abarca, entre outras temáticas o
aprimoramento de tecnologias para o uso das energias renováveis.
3.1 Direito Ambiental Internacional e as Energias Renováveis
Desde a invenção da lâmpada de filamento, por Thomas Edison, a temática da
eletricidade passou a ganhar espaço nas discussões de caráter político e econômico. “A
invenção da lâmpada incandescente de filamento do tipo desenvolvido por Thomas Edison em
1878 fez, na verdade, a eletricidade passar do estágio de curiosidade de laboratório ao de uma
forma de energia economicamente utilizável.” (DEBEIR; DELÉAGE; HÉMERY, 1993. p.
180).
Com uma das crises do petróleo nos anos 1970 e o aumento substancial dos preços
deste insumo em 1973 e as discussões em torno da energia acirraram-se (CALABI, 1983. p. 01)
e o viés socioambiental também foi pauta.
Assim, foram reconhecidos os relevantes aspectos econômicos, socioambientais e
políticos das energias, notório é o espaço a ela dedicado nas discussões acadêmicas e políticas,
especialmente no que diz respeito à universalização de seu acesso e à necessidade de
diversificação de sua matriz.
As fontes energéticas renováveis, pelo fato de serem inesgotáveis e, ao geraram
energia, apresentarem reduzida emissão de poluentes, se apresentam como alternativa viável na
promoção de um desenvolvimento mais sustentável, quando comparadas aos combustíveis
fósseis, por exemplo. Além disso, pelo fato de possibilitarem a provisão energética às
localidades mais remotas, se revelam viáveis na universalização do acesso à energia elétrica,
atendendo assim ao 7º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável Global, elencado pela ONU
(2017).
A Declaração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Globais foi resultado
das reuniões que ocorreram em Nova York entre 25 e 27 de setembro de 2017 com
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representantes dos Estados membros da Assembléia Geral3 e ficaram estabelecidos os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas que demonstram a escala e a ambição
desta nova Agenda universal até 2030. (ONU, 2015).
Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foram baseados nos oito
Objetivos do Milênio (ODM) e no relatório “O caminho para a Dignidade em 2030”, do então
Secretário Geral da ONU Ban Ki-moon e propostos por um Grupo de Trabalho da Assembléia
Geral. (ONU, 2017)
As resoluções – votadas e aprovadas – da Assembléia Geral funcionam como
recomendações e não são obrigatórias, portanto, apresentam caráter de soft law, que, como dito,
é comum no Direito Internacional. (ONU, 2017).
O Objetivo 7º do Desenvolvimento Sustentável é:
Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à
energia para todos;
7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis
a serviços de energia;
7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na
matriz energética global;
7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética;
7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e
tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e
tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o
investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa;
7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento
de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em
desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos
Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral,
de acordo com seus respectivos programas de apoio. (ONU, 2017).

Desta forma, os Acordos e Tratados Internacionais e as Agências ou Organizações
Internacionais são de grande importância para o gerenciamento energético mundial. A Carta
Internacional de Energia, em sua versão de 2015, reforça a necessidade de cooperação
internacional de modo a lidar com os desafios comuns relacionados à energia a nível regional,
nacional e internacional, inclusive à evolução da arquitetura energética global.
Cada vez mais países se tornam convencidos de que investimentos em eficiência
energética e em energias renováveis podem reforçar a segurança energética e contribuir para o
crescimento econômico sustentável.

3

A Assembléia Geral da ONU é o principal órgão deliberativo da ONU. É lá que todos os Estados-Membros da
Organização (193 países) se reúnem para discutir os assuntos que afetam a vida de todos os habitantes do planeta.
Na Assembléia Geral, todos os países têm direito a um voto, ou seja, existe total igualdade entre todos seus
membros. (ONUBR, 2017a).
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Os objetivos da Carta Internacional de Energia vão de encontro aos Objetivos do
desenvolvimento Sustentável e incluem:
3. Eficiência energética e proteção ambiental, que implicará:
(...)
promoção de uma matriz energética sustentável a fim de minimizar, de modo custoefectivo as consequências ambientais negativas;
i. preços de energia em função do mercado que melhor refletirem os custos e
benefícios ambientais;
ii. medidas de políticas eficientes e coordenadas relacionadas à energia;
iii. utilização de fontes de energias renováveis e tecnologias limpas, inclusive
tecnologias de combustíveis fósseis limpas;
7. Eficiência energética, proteção ambiental e energia limpa e sustentável
Os signatários confirmam que a cooperação seja necessária no âmbito de utilização
eficiente de energia, desenvolvimento de fontes de energias renováveis e proteção
ambiental ligada à energia.
Isso deve abranger:
garantia custo-eficaz de coerência entre políticas de energia e convenções e acordos
ambientais pertinentes;
garantia de formação de preços em função do mercado, inclusive de uma reverberação
mais abrangente dos custos e benefícios ambientais;
utilização de instrumentos equitativos e transparentes com base no mercado,
destinados a atingir os objetivos de energia e reduzir problemas ambientais;
criação de condições estruturais para a troca de know-how relacionado às tecnologias
de energia ambientalmente corretas, fontes de energias renováveis e utilização
eficiente de energia;
criação de condições estruturais para investimentos rentáveis em eficiência energética
e projetos ambientalmente corretos.
8. Acesso à energia sustentável. (CARTA INTERNACIONAL DE ENERGIA, 2015)

Os signatários ressaltam a importância do acesso à energia sustentável, moderna,
acessível e mais limpa, especialmente em países em desenvolvimento, de forma que possa
contribuir para a atenuação da pobreza energética e das mudanças climáticas.
Para esse fim, os signatários confirmam que envidarão esforços para consolidar a
cooperação e apoiar iniciativas e parcerias, a nível internacional, que sejam conducentes às
metas.
Para isso, é importante a atuação da Agência Internacional de Energia Renovável
(International

Renewable

Energy

Agency

-

IRENA),

que

é

uma

organização

intergovernamental que apoia os países em sua transição para um futuro de energia sustentável
e serve de plataforma principal para a cooperação internacional, um repositório de políticas,
tecnologia, recursos e recursos financeiros e de conhecimento sobre energia renovável. A
IRENA promove a adoção generalizada e o uso sustentável de todas as formas de energia
renovável, incluindo a energia bioenergia, geotérmica, hidrelétrica, oceânica, solar e eólica na
busca do desenvolvimento sustentável, acesso à energia, segurança energética e crescimento
econômico e prosperidade com baixa emissão de carbono. (IRENA, 2017a).
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Com a participação de diversos países do mundo, a IRENA incentiva os governos
a adotar políticas habilitadoras para investimentos em energia renovável, fornece ferramentas
práticas e assessoria política para acelerar a implantação de energia renovável e facilita o
compartilhamento de conhecimento e a transferência de tecnologia para fornecer energia limpa
e sustentável para a população mundial.
O Estatuto da Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA), foi firmado
durante a Conferência sobre a Criação da agência na cidade de Bonn, em 26 de janeiro de 2009.
Na ocasião, as partes manifestaram o desejo de promover a adoção incrementada de energias
renováveis tendo em vista o desenvolvimento sustentável e a firme convicção quanto às amplas
oportunidades oferecidas pelas energias renováveis para a abordagem e atenuação gradual dos
problemas de segurança energética e da volatilidade dos preços da energia. A IRENA conta
com 158 membros e 28 em etapa de adesão.
De acordo com seus objetivos, a IRENA fornece alguns estudos e serviços,
incluindo:
• Uma revisão anual do emprego das energias renováveis;
• Estatísticas de capacidade de energia renovável;
• Estudos de custo de energia renovável;
• Avaliações de Preparação de Renováveis, conduzidas em parceria com governos
e organizações regionais, para ajudar a impulsionar o desenvolvimento de energia renovável
país por país;
• O Atlas Global, que mapeia os potenciais de energia renovável por fonte e por
localização;
• Estudos sobre benefícios de energia renovável;
• REmap, um roteiro para alcançar uma participação de 36% das energias
renováveis em todo o mundo até 2030;
• Briefs de tecnologia de energia renovável;
• Facilitação do planejamento de energia renovável a nível regional;
• Ferramentas de desenvolvimento de projetos de energia renovável, como o Project
Navigator, o Sustainable Energy Marketplace e o Abu Dhabi Fund for Development (ADFD)
Project Facility.
Essas ações vão de encontro com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e
a Agenda 2030, que visam alcançar o acesso universal à energia, reforçar eficiência energética
e incrementar a utilização de energias renováveis.
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Apesar de se tratar de recomendações, no contexto destes Objetivos, os países
signatários devem desenvolver instrumentos internos para atingir as metas estabelecidas,
inclusive no que diz respeito ao setor energético.
Para compreender um pouco melhor a importância que as energias renováveis
tomaram no contexto mundial nas últimas décadas, especialmente em função do aumento do
conhecimento sobre as mudanças climáticas, é apresentado, a seguir, o processo histórico em
que se consolidou a temática e os Acordos vinculados à Convenção Quadro sobre Mudanças
Climáticas, que indica, sobremaneria, a utilização de energias renováveis como forma de
redução das emissões de gases de efeito estufa e suas consequências. A partir deste contexto é
que os Estados traçaram suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (National
Determinated Contribution - NDC) no âmbito do Acordo de Paris (2015), que incluem a
ampliação das energias renováveis, inclusive solar, na matriz energética interna e, com isso, na
matriz energética global.
3.2 Energias Renováveis e Mudanças Climáticas: de Estocolmo (1972) a Bonn (2017)
As ações humanas têm como consequência a produção de uma mudança no meio.
Todo ato causa um impacto. Mas, no passado, essas interferências não eram capazes de alterar
o meio ambiente sobre um ponto de vista macro. Contudo, utilizando a revolução industrial
como divisor de águas, o ser humano adquiriu a capacidade de afetar o equilíbrio ambiental de
forma mais significativa.
Algumas dessas mudanças revelaram-se importantes ao ponto de colocar em risco
a perpetuação da vida humana na Terra, pelo menos da forma que se conhece hoje.
Neste contexto, as mudanças climáticas começaram a ser discutidas e, mais
intensamente, estudadas na década de 70, com o advento de uma das crises do petróleo, o início
da utilização da expressão “energias substitutivas” (SILVA, 2017) e o início das discussões
internacionais sobre o meio ambiente humano, em Estocolmo, 1972.
As energias substitutivas, como sinalizado pela própria expressão, são aquelas que
substituem o petróleo como fonte de geração de energia e passam a considerar outras matérias
primas para a produção energética.
A reação à crise petrolífera provocou, durante algum tempo, o desenvolvimento de
ações diplomáticas e a celebração de acordos e tratados, além da criação de instituições
internacionais e supranacionais para gestão e garantia de acesso aos recursos energético. Com
o passar do tempo, a questão energética passou também a se associar à tecnologia e à questão
ambiental (SILVA, 2017).
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Devido à importância e complexidade da matéria, foi instituída em 1974 a Agência
Internacional de Energia (International Energy Agency - IEA), mesmo já existindo instituições
de gestão dos recursos energéticos desde a década de 1950, na Europa. Esta instituição definiu
as categorias de energias renováveis, dentre as quais, a energia solar como: “Solar radiation
exploited for hot water production and electricity generation. Does not account for passive
solar energy for direct heating, cooling and lighting of dwellings or other.4”
A geração de energia elétrica por meio do sol, assim como outras energias
renováveis, pelo fato de não emitir gases do efeito estufa pode contribuir para limitação do
aquecimento global.
A temperatura na Terra, medida por estudiosos em diferentes partes o mundo tem
aumentado e, esse aquecimento global, resultado da elevação da temperatura média dos oceanos
e da camada de ar próxima à superfície da Terra pode ser consequência de causas naturais ou
de atividades humanas, ambas as linhas de estudo trazem argumentos e fundamentos de peso
(WWF, 2017a).
São muitas as causas para mudança climática no planeta, como a atração gravitacional,
movimentação das placas tectônicas, alterações na vegetação, erupções vulcânicas,
variação na incidência de radiação solar, níveis de metano e dióxido de carbono na
atmosfera, além dos fatores ainda desconhecidos ou de muita incerteza. Vivemos num
período interglacial, a última glaciação terminou há 10000 anos, e caminhamos para
uma nova em aproximadamente 23000 anos, por estarmos nessa fase interglacial as
mudanças climáticas ocorridas são bastante naturais. Daí, a discussão entre geólogos
e ambientalistas, pois aqueles não creem que a elevação da temperatura global seja
advinda principalmente pelo aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera,
enquanto para estes o aumento da temperatura global advém da elevação dos níveis
de dióxido de carbono na atmosfera. Para a maioria dos geólogos, a emissão de
dióxido de carbono resultante das atividades antrópicas é insignificante em relação às
emissões de dióxido de carbono realizadas sem atividade humana, como, por
exemplo, na erupção vulcânica, isso considerando a perspectiva global e o tempo
geológico.
Alguns geólogos também afirmam que, mesmo quando os combustíveis fósseis forem
totalmente consumidos, as causas de efeito estufa durarão no máximo um milênio,
pois se trata de um fenômeno imperceptível no tempo geológico e, assim, logo virá
outra glaciação restabelecendo-se a normalidade.
Nota-se claramente uma subida das temperaturas médias sem, no entanto, existir uma
correlação com as alterações de precipitação. Na realidade, o que hoje se pode afirmar
é que as variações de precipitação são resultados da relação entre os oceanos e a
atmosfera. No caso das Américas, os fenômenos El Niño – aquecimento do Oceano
Pacífico Equatorial – e La Niña – resfriamento desse oceano – são apontados como
um dos principais fatores da mudança de volume de precipitação.
Diante das incertezas científicas ainda existentes em torno das causas e consequências
das alterações climáticas, os institutos de pesquisa nessa área trabalham com modelos
climáticos globais, formulando hipóteses de cenários climáticos, utilizando muitas
variáveis responsáveis pelas modificações climáticas. Elabora-se desde o mais
positivo cenário até o mais negativo. Nesse contexto, o IPCC – Intergovernamental
Panel On Climate Chance – publicou no ano de 2000 um complexo estudo sobre as

Radiação solar explorada para produção de água quente e geração de energia elétrica. Não inclui a energia passiva
solar utilizada para aquecimento direto, resfriamento e iluminação de mudas e outros. (Tradução nossa).
4
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mudanças climáticas em várias regiões do nosso planeta, perfazendo desde 1870 até
2100.
Nas projeções elaboradas pelo IPCC, constatou-se que, no caso de baixas emissões de
gases, poderá haver um aumento de temperatura de 1ºC até 6ºC para o norte da
América do Sul, e de até 4ºC para o sul da América do Sul, isso até 2080. Apesar das
inúmeras incertezas quanto às precipitações nesse cenário, o estudo demonstrou a
possibilidade de no sul do continente latino-americano ocorrer aumento significativo
da precipitação em virtude do aumento da temperatura nas camadas atmosféricas
próximas à superfície, o que aceleraria o ciclo hidrológico, pois haveria um aumento
da evaporação marítima e, consequentemente, alastrar-se-ia uma anomalia
hidrológica, podendo ocasionar desastres ambientais de proporções inimagináveis.
Como ocorrido no Estado de Santa Catarina, no mês de novembro de 2008, o aumento
de precipitação pluviométrica causou tempestades fortíssimas, deixando uma marca
de destruição e morte na região.
De fato existe um aumento das temperaturas médias tanto visualizadas a partir de
registros de temperatura quanto pelas suas consequências, aumento dos níveis dos
oceanos, modificações na vegetação, diminuição das geleiras. E, apesar do
posicionamento da maioria dos geólogos, o aumento da emissão de gases de efeito
estufa é apontado como um preponderante fator na subida das temperaturas. Existe de
fato uma forte correlação entre níveis de dióxido de carbono na atmosfera e o
proporcional aquecimento do planeta. (XAVIER; GUIMARÃES, 2009).

No que diz respeito às políticas e ações internacionais relacionadas ao direito da
energia e ao direito ambiental, a linha de pensamento que se segue é de que o aquecimento
global é provocado pela ação antrópica, principalmente, em função da emissão de gases do
efeito estufa emitidos a partir da Revolução Industrial.
Segundo o World Wide Fund For Nature (WWF), o efeito estufa é consequência
de uma camada de gases que cobre a superfície da terra, composta, principalmente, por gás
carbônico (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e vapor d’água. Trata-se de um fenômeno
natural fundamental para manutenção da vida na Terra, pois sem esta camada o planeta poderia
se tornar muito frio, inviabilizando a sobrevivência de diversas espécies.
Entretanto, o fenômeno natural de aquecimento da Terra tem se intensificado em
função da emissão de gases do efeito estufa emitidos por atividades humanas, aumentando a
temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos e ocasionando um aquecimento global além
daquele que seria natural (WWF, 2017a).
Para maiores estudos sobre as mudanças climáticas foi criado, em 1988, o
supracitado Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), que é um órgão das
Nações Unidas com o objetivo principal de organizar uma base de dados com informações
técnicas, científicas e socioeconômicas sobre o fenômeno do aquecimento global (LÜCKMAN,
2007).
Essa instituição foi criada a partir da realização da Conferência de Toronto, na qual
as questões climáticas foram especificamente tratadas. Na ocasião, foi identificada a
necessidade de se fundar uma instituição que levantasse dados científicos mais concretos a
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respeito do aquecimento global. Tratou-se de uma iniciativa da Organização Meteorológica
Mundial (WMO) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).
O IPCC é responsável, portanto, por produzir informações científicas a respeito das
mudanças climáticas e afirma que há 90% de certeza que o aumento de temperatura na Terra
está sendo causado pela ação do homem (WWF, 2017).
Em 1990, com a Convenção de Genebra, ficou latente a necessidade de tratado
internacional que estabelecesse diretrizes e orientações sobre as ações para controle das
mudanças climáticas no mundo. Assim, em 1992, com a Rio 92, foi criada a Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, também conhecida como Convenção do Clima,
para discussão mais aprofundada sobre as taxas de emissões de gases do efeito estufa no mundo
e possíveis consequências, além da discussão sobre as alternativas que possibilitassem a
redução da emissão destes gases na atmosfera.
Essa convenção reforçou a importância de alguns dos princípios do direito
ambiental, como o princípio intergeracional, com a preocupação de proteger o sistema climático
para as presentes e futuras gerações; o princípio do acesso equitativo, cabendo
responsabilidades e necessidades comuns, mas diferenciadas em função das diferentes
realidades; os princípios da prevenção e da precaução, devendo ser consideradas, portanto, as
condições conhecidas e àquelas que ainda geram incerteza científica, respectivamente, e os
princípios da educação e do direito à informação para a promoção da participação comunitária
nas medidas de combate às mudanças climáticas.
Com a entrada em vigor da mencionada Convenção do Clima, os representantes dos
diferentes países passaram a se reunir anualmente para discutir a sua implementação, estas
reuniões são chamadas de Conferências das Partes (COPs).
As Conferências das Partes servem para examinar, periodicamente, as obrigações
das Partes e os mecanismos institucionais estabelecidos por esta Convenção, além de promover
e facilitar o intercâmbio de informações sobre medidas adotadas pelas Partes para enfrentar a
mudança do clima e seus efeitos e orientar o desenvolvimento e aperfeiçoamento periódico de
metodologias comparáveis para elaboração dos inventários de emissões de gases de efeito
estufa por fontes e de remoções por sumidouros. Nas reuniões, são também examinados os
relatórios periódicos sobre a implementação desta Convenção (BRASIL, 2017a).
Antes da criação da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, a Conferência
de Toronto (Canadá, 1988) tratou sobre a “atmosfera em mudança” e foi a primeira reunião
internacional que uniu governos e cientistas para discussão sobre as mudanças do clima.
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Foi no âmbito desta reunião, que foi criado o já mencionado IPCC, composto por
300 cientistas especializados em climas do mundo, encarregados por criar, rever e reformular
essa ciência internacional, dos aspectos, impactos e responsabilidades relacionados às
mudanças climáticas.
Nesta conferência, os governos dos países industrializados prometeram diminuir as
emissões voluntárias de CO2 com o corte de 20% destas emissões até o ano 2005 (a chamada
“Tabela de Toronto”). (ESPAÇO CULTURAL IEJU-SA, 2009).
Em agosto de 1990, em Sundsvall, Suécia foi emitido o primeiro relatório de
avaliação do IPCC, que indicava a necessidade de uma redução entre 60% e 80% de emissão
do CO2 para estabilizar a concentração deste gás de efeito estufa, que já apresentava elevação
de 25% do que era antes do processo de industrialização, quando começou o uso intensivo de
combustíveis fósseis. A forte referência científica sobre os perigos da mudança do clima no
relatório da avaliação de IPCC provocou a primeira negociação da ONU, denominada
Convenção Estrutural sobre a Mudança do Clima. (ESPAÇO CULTURAL IEJU-SA, 2009).
No mesmo ano, a Conferência de Genebra (Suíça, 1990) foi a segunda Convenção
sobre a Mudança do Clima, na qual o IPCC divulgou seu relatório de avaliação, que mostrava
que a temperatura do planeta estaria aumentando. A projeção era de cerca de 0,15 ºC e 0,3 ºC
para a década seguinte (FOLHA apud ECOMAPA, 2009).
A Declaração Ministerial converteu o relatório de IPCC no principal impulso
político para negociar uma resposta global à ameaça da mudança do clima, chamando para
negociações em uma convenção e reafirmando o desejo de que a convenção “contivesse
compromissos reais com a comunidade internacional”. Esta declaração reafirmava que “onde
há ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a falta da certeza científica total não deve ser usada
como uma razão para postergar medidas vantajosas destinadas a impedir tal degradação
ambiental”. E concordando mais, que “o objetivo global final deve ser estabilizar concentrações
do gás da estufa em um nível que impedisse a interferência antropogênica (humana) perigosa
ao clima”. (ESPAÇO CULTURAL IEJU-SA, 2009).
Ainda em 1990, a ONU emitiu a resolução no 45/212 da Assembléia Geral da ONU,
que criou o Comitê para Negociações Intergovernamentais, uma Convenção Estrutural sobre a
Mudança do Clima (INC), sob a égide da Assembléia Geral, com um mandato para desenvolver
a convenção, se possível no período previsto para realização da Cúpula da Terra, em junho
1992. “A primeira sessão do Comitê para Negociações Intergovernamentais, em uma
convenção de estrutura na mudança do clima, foi prejudicada pelas discussões diplomáticas
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sobre arranjos oficiais e pela deflagração da guerra de golfo.” (ESPAÇO CULTURAL IEJUSA, 2009).
Em maio de 1991, as negociações finais foram concluídas na ONU – Convenção
Estrutural da Mudança do Clima e, em princípio, os países industrializados concordaram em
reduzir suas emissões do CO2 aos níveis dos anos de 1990 e 2000. Entretanto, sob a pressão
extrema da administração de G.W. Bush nos USA, os compromissos da emissão na convenção
não foram cumpridos. (ESPAÇO CULTURAL IEJU-SA, 2009).
Na Conferência no Brasil (Rio de Janeiro, 1992), a Convenção Estrutural da
Mudança de Clima foi aberta para Assinatura na Cúpula da Terra. (ESPAÇO CULTURAL
IEJU-SA IEJU-SA, 2009).
A Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima (CQNUMC)
foi, portanto, criada no contexto da Conferência sobre o Desenvolvimento Sustentável, em
1992, e tratou, especificamente, das mudanças climáticas e suas consequências, alem de
divulgar mundialmente a importância de discussão de medidas práticas para reversão do quadro
de aquecimento global e suas consequências, que já eram tidas, à época, como de proporções
catastróficas.
Em setembro de 1994, preocupados com os resultados das mudanças climáticas
sobre seus territórios, a Aliança das Pequenas Ilhas-Estado (AOSIS) submeteu uma proposta
de protocolo para adoção em Berlim, em março 1995, conclamando os países industrializados
para reduzirem suas emissões de CO2 em 20% dos níveis do ano de 1990 até o ano de 2005.
(ESPAÇO CULTURAL IEJU-SA, 2009).
Na Conferência de Berlim (Alemanha, 1995), aconteceu a primeira Conferência das
Partes (COP), e a partir daí, passaram a ser realizadas reuniões anualmente para monitoramento
das medidas realizadas pelos países signatários. Foi a primeira reunião dos países signatários
do UNFCCC (Convenção Quadro das Nações Climáticas).
Nesse encontro ficou decidido que os acordos existentes na Convenção eram muito
fracos para se poder chegar ao objetivo de proteger o planeta da mudança perigosa do
clima, particularmente porque não se previa nada para o período posterior a 2000. As
partes acordaram o “Mandato de Berlim”, para negociar um protocolo ou outro acordo
legal para apresentação na terceira “Conferência das Partes” (COP 3) , que seria
realizada em 1997 e que ficou conhecido como “Protocolo de Kyoto”, com
“limitações e reduções específicas de emissões”. O protocolo de AOSIS foi incluído
somente como um elemento nas negociações. (ESPAÇO CULTURAL IEJU-SA,
2009).

Assim, nesta primeira Conferência das Partes (COP-1), foram feitas negociações e
definidas metas para a redução dos gases de efeito estufa que, posteriormente, estariam no
Protocolo de Kyoto. Nesse ano foi apresentado um novo relatório do IPCC.
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Em dezembro de 1995, em Roma, outro Relatório de Avaliação do IPCC foi
publicado. Envolvendo cerca de 2000 cientistas e peritos, o relatório concluiu que “o balanço
das evidências sugere uma discernível influência humana no clima global”, o que solidificou
cientificamente as hipóteses anteriormente estudadas. (ESPAÇO CULTURAL IEJU-SA,
2009).
No ano seguinte, na Conferência de Genebra (1996), COP - 2, por meio da
Declaração de Genebra, foi firmada a criação de obrigações legais com metas de redução na
emissão de gases que aumentam o efeito estufa.
Embora fazendo pouco progresso nos alvos de redução da emissão do CO2, para um
protocolo novo, um acontecimento importante ocorreu quando os Estados Unidos
anunciaram que queriam compromissos legais de emissão neste protocolo e
sinalizaram, também, pela primeira vez, que desejavam incluir em um novo acordo a
emissão comercial. A maioria dos Ministros presentes na reunião assinou a
“Declaração de Genebra”, que diz: a nova ciência de IPCC fornece as bases para uma
“urgente e forte ação”: o mundo enfrenta “impactos significativos, frequentemente
adversos” da mudança do clima; “as reduções totais significativas da emissão de gás
estufa devem ser negociadas em uma próxima Conferência das Partes (COP 3)”.
(ESPAÇO CULTURAL IEJU-SA, 2009).

Ficou decidido pelas partes, então, que os relatórios do IPCC iriam direcionar as
futuras decisões sobre o clima e meio ambiente. Além disso, ficou acordado que os países em
desenvolvimento receberiam apoio financeiro das Partes para desenvolver programas de
redução de gases.
Em março de 1997, em Bruxelas, os Ministros do Desenvolvimento da União
Europeia adotaram a meta de redução das emissões para as negociações de Kyoto em 15% até
o ano de 2010. A proposta da União Europeia gerou muita atividade diplomática em Bonn e foi
atacada vigorosamente pelos Estados Unidos e pelo Japão. (ESPAÇO CULTURAL IEJU-SA
IEJU-SA, 2009).
Em julho de 1997, em Nova York, cinco anos após a Cúpula da Terra no Rio, os
líderes mundiais, se reuniram em uma Sessão Especial da Assembléia Geral da ONU para rever
o progresso na execução dos compromissos assumidos em 1992. Neste encontro, o Presidente
Clinton discursou, dizendo que “nós traremos à conferência de Kyoto em dezembro forte
compromisso americano nos limites realísticos e obrigatórios que reduzirão significativamente
nossas emissões do gás estufa” (ESPAÇO CULTURAL IEJU-SA IEJU-SA, 2009).
A Conferência de Kyoto (Japão, 1997), COP - 3, deu continuidade às negociações
da conferência anterior e culminou com a adoção do Protocolo de Kyoto, estabelecendo metas
de redução de gases de efeito estufa para os principais países emissores, chamados países do
Anexo I. Para entrar em vigor, o Protocolo de Kyoto precisava ser ratificado por, pelo menos,
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50 Estados Partes da Convenção, incluindo os países do anexo I que, em 1990, contabilizaram
pelo menos 55% das emissões totais de CO2. O Protocolo também trouxe a opção dos países
do Anexo I compensarem suas emissões através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL) e Cerificados de Carbono, considerando como medida de redução projetos sócioambientais sustentáveis, implementados nos países em desenvolvimento. (ESPAÇO
CULTURAL IEJU-SA, 2009).
O modelo de mecanismo de desenvolvimento limpo partiu de uma proposta do
governo brasileiro, compondo-se de uma maneira de atingir o percentual de 5,2% de
redução das emissões de gases de dióxido de carbono, por meio de sumidouros
ambientais, transferindo recursos dos países desenvolvidos (maiores poluidores) aos
países subdesenvolvidos.
Cálculos do Banco Mundial afirmaram que os custos de redução da emissão de gases
pelos países do Anexo I seriam de U$ 180,00 dólares por tonelada de carbono para os
Estados Unidos, U$ 270,00 para os países da União Europeia e U$ 580,00 para o
Japão. Apesar das dificuldades encontradas para implementação do mecanismo de
desenvolvimento limpo, o Banco Mundial já organizou um fundo privado, Carbon
Prototype Fund, para concretizar projetos de MDL, e, além disso, o mecanismo de
desenvolvimento limpo já é considerado o melhor mecanismo de flexibilização
proposto em Quioto. (XAVIER; GUIMARÃES, 2009).

A COP-3 entrou para a história como a Convenção em que a comunidade
internacional firmou um amplo acordo de caráter ambiental, apesar das divergências entre
Estados Unidos e União Europeia. Tratou-se de um instrumento legal que sugeriu a redução de
emissões de gases do efeito estufa nos países signatários e, no caso dos grandes Estados
poluidores – Países Desenvolvidos, impôs metas variadas de redução, sendo 5,2% a média,
tomando como parâmetro as emissões de 1990. Para que o acordo tivesse efeito, deveria ser
ratificado pelos países desenvolvidos, cuja soma de emissões de CO2 representava 55% do total.
O Protocolo de Kyoto foi o primeiro protocolo para controle das mudanças
climáticas. Este documento sugeriu a redução de gases do efeito estufa e, como mencionado,
para que fosse devidamente colocado em prática, deveria contar com adesão dos países
desenvolvidos, responsáveis pela maior parte das emissões de gases poluentes da atmosfera.
A partir do Protocolo de Kyoto, foram desenvolvidos programas importantes para
as reduções de emissões de gases do efeito estufa, entretanto, não foi possível atingir a meta
almejada e, países com significativos índices de emissão, como os Estados Unidos, apesar de
terem assinado o tratado, não o ratificaram, sob a justificativa de que o acordo traria prejuízos
econômicos. Sem essa ratificação, a assinatura prévia se tornou sem validade (Protocolo de
Kyoto, 2017).
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Em 1998, foi realizada a COP-4, uma reunião que iria decidir como seriam
implementadas as medidas tomadas no Protocolo de Kyoto e respetivos cronograma. Foi
conhecido como Plano de Ação de Buenos Aires.
No ano seguinte, durante a COP-5, em Bonn (Alemanha), as discussões de
implementação continuaram. (FOLHA apud ECOMAPA, 2009), dando início às reuniões sobre
a Mudança de Uso da Terra e Florestas, entre outras ações. (Protocolo de Kyoto, 2017).
Em 2000, na COP-6, a tensão entre a União Europeia e o grupo liderado pelos
Estados Unidos aumentou, levando ao impasse das negociações. No ano seguinte, o presidente
George W. Bush declarou que os Estados Unidos não ratificariam o Protocolo de Kyoto, um
entrave para a continuidade das negociações. Com a saída de um dos maiores poluidores do
mundo, o protocolo correu o risco de perder seu efeito.
Após Conferência em Bonn (Alemanha, 2001) o IPCC convocou uma COP
extraordinária para divulgar o terceiro relatório, em que ficou cada vez mais evidente a
interferência do homem nas mudanças climáticas. A tensão entre os países industrializados
diminui na COP-7, em Marraquexe. E, na Conferência de Nova Délhi (Índia, 2002), ficou
evidente a necessidade de ações mais objetivas para a redução das emissões. Os países entram
em acordo sobre as regras do Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL.
Durante a COP-8, com a necessidade de ações mais concretas e objetivas para a
redução dos gases, os países concordaram com as regras do Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo. Nessa reunião foi a primeira vez que o foco se manteve em desenvolvimento sustentável
com a definição da Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+10), cujo tema
influenciou um debate sobre fontes renováveis de energia. Além disso, as ONGs e empresas
privadas também aderiram ao protocolo e mostraram projetos para criação dos créditos de
carbono.
Com os 10 anos da Rio 92, a Conferência de Johanesburgo (2002) teve destaque na
cena mundial e, em sua Declaração “Das nossas origens ao futuro”, lançou o Plano de
Implementação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, de forma que, para:
(...) alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, necessitamos de
instituições multilaterais mais eficazes, democráticas e responsáveis.
Assumimos o compromisso de agir juntos, unidos por uma determinação comum de
salvar nosso planeta, promover o desenvolvimento humano e alcançar a prosperidade
e a paz universais.
Nos comprometemos com o Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre o
Desenvolvimento Sustentável e com a aceleração do cumprimento das metas
socioeconômicas e ambientais, com prazo determinado, nele contidas. (BRASIL,
2017b).
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Na Conferência de Milão (Itália, 2003), COP- 9, aprofundam-se as diferenças entre
os países industrializados e o resto do mundo. Ficou clara a falta de lideranças comprometidas
para costurar acordos, o que foi cobrado por ONGs. Houve a regulamentação de sumidouros de
carbono e de projetos de reflorestamento para obter créditos de carbono.
Na Conferência de Buenos Aires (Argentina, 2004) iniciaram-se, durante a COP10, discussões informais sobre novos compromissos de longo prazo a partir de 2012, quando
venceu o primeiro período do Protocolo de Kyoto. Neste momento foram discutidas as novas
metas do Protocolo de Kyoto após 2012, e a necessidade da criação de metas mais rígidas.
Na Conferência de Montreal (Canadá, 2005) ficou nítida a necessidade de um
acordo internacional, ajustado à nova realidade mundial: Brasil, China e Índia tornaram-se
emissores importantes. Na COP-11, foi proposta pelo Brasil a negociação em duas vertentes:
uma pós-Kyoto e outra paralela entre os grandes emissores, o que incluiu os Estados Unidos.
Nessa reunião aconteceu a primeira Conferência das Partes do Protocolo de Kyoto
(COP/MOP1), em que instituições europeias defenderam a redução de 20% a 30% de gases até
2030 e de 60 a 80% até 2050 (FOLHA apud ECOMAPA, 2009).
No ano seguinte, na Conferência de Nairóbi (África, 2006), na COP-12, foi
destacada a vulnerabilidade dos países mais pobres. Ainda repercutia o Relatório Stern5,
lançado na Inglaterra no mesmo ano, o estudo de 700 páginas, feito por um economista trouxe
informações sobre os prejuízos do aquecimento global. Em Nairóbi, o Brasil apresentou a
proposta de um mecanismo de incentivos financeiros para a manutenção das florestas, o Redd
(Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação).
Na Conferência de Bali (Indonésia, 2007) foi criado o Mapa do Caminho, com
cinco pilares de discussão para facilitar a assinatura de um compromisso internacional em
Copenhague: visão compartilhada, mitigação, adaptação, transferência de tecnologia e suporte
financeiro. (FOLHA apud ECOMAPA, 2009).
Na COP-13 ficou acertado que seriam criados um fundo de recursos para os países
em desenvolvimento e as Namas (Ações de Mitigação Nacionalmente Adequadas), modelo
ideal para os países em desenvolvimento que, mesmo sem obrigação legal, concordassem em
diminuir suas emissões. (FOLHA apud ECOMAPA, 2009).
Na Conferência de Poznan (Polônia, 2008) continuaram as costuras para um acordo
amplo em Compenhague, sem muitos avanços. O Brasil lançou o Plano Nacional sobre

Relatório encomendado pelo Reino Unido, em 2005, e elaborado pelo Economista Nicholas Stern com uma
análise sobre os impactos econômicos das mudanças climáticas.
5
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Mudança do Clima (PNMC), incluindo metas para a redução do desmatamento. Apresentou
ainda o Fundo Amazônia, iniciativa para captar recursos para projetos de combate ao
desmatamento e de promoção da conservação e uso sustentável na região. (FOLHA apud
ECOMAPA, 2009).
Haviam muitas discussões, mas poucas decisões para um acordo pleno em
Copenhague, na COP-14, e com uma expectativa de resolução na COP 15, com as eleições
americanas e o novo presidente Barack Obama. Países em desenvolvimento (Brasil, China,
Índia, México e África do Sul) assumiram um compromisso não obrigatório sobre a redução
dos gases.
Em 2009, aconteceu em Copenhague a 15ª Conferência das Partes (COP 15) da
Convenção sobre Mudanças Climáticas a qual não atendeu às expectativas, sobretudo, dos
países emergentes diante do desacordo entre as delegações em todas as fases de discussão,
sejam técnicas ou políticas. Os dois textos negociados, relativos ao acordo dentro da Convenção
sobre Mudanças Climáticas e à proposta de prorrogação dos compromissos de Kyoto, não foram
concluídos por falta de Acordo. A COP 15, à qual as partes prestaram enorme atenção, resultou
em um desacordo final e no adiamento de suas conclusões (ABRANCHES, 2010).
Foi elaborado o 'Acordo de Copenhague' após as discussões entre Brasil, África do
Sul, China, Índia, Estados Unidos e União Europeia (os países líderes). Apesar do acordo ter
sido aceito pela ONU, houveram países que se opuseram. O documento estimou que os países
desenvolvidos deveriam cortar 80% das emissões até 2050 e 20% até 2020, mas esse último
corte não estava de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, além
disso, deveriam contribuir com a doação de US$ 30 bilhões anuais até 2012 para o fundo de
luta contra o aquecimento global.
Na Conferência em Cancun (México, 2010), COP-16, houve a criação de um Fundo
Verde do Clima, um fundo que administraria todo o dinheiro que os países desenvolvidos estão
aplicando para auxiliar nas mudanças climáticas - US$ 30 bilhões (2012) e US$ 100 bilhões
anuais (após 2020). Outro ponto discutido foi realizar a manutenção da meta de aumentar no
máximo de 2º C a temperatura média com relação aos níveis pré-industriais. Os líderes e
participantes deixaram para decidir o futuro do Protocolo de Kyoto em Durban.
Na Conferência em Durban (África do Sul, 2011), na COP-17, haviam vários
desafios em pauta como: definir quais medidas seriam tomadas com relação as mudanças
climáticas e também qual seria o próximo passo, após a expiração do Protocolo de Kyoto.
Alguns países aceitaram a criação de um novo acordo ou protocolo com força legal para

41

diminuir as mudanças climáticas e também para que futuramente todos os países participassem
da diminuição dos gases. No texto da COP-17 os seguintes pontos foram discutidos:
 existência de uma lacuna entre a proposta de redução dos gases estufa e a
contenção do aquecimento médio do planeta em 2ºC;
 formação de um grupo para criar um novo instrumento internacional legal até
2015, com implementação a partir de 2020 (processo chamado de Plataforma Durban para Ação
Aumentada);
 o relatório do IPCC deveria ser levado em consideração, para que fossem
tomadas medidas mais severas para conter o aquecimento global;
 surgimento de uma nova etapa para o Protocolo de Kyoto, estendido até 2017.
Outros assuntos debatidos foram o funcionamento do Fundo Verde Climático e a
aprovação da criação de um Centro de Tecnologia do Clima.
Em sequência cronológica, a Conferência no Brasil (Rio de Janeiro, 2012) Rio +20
reuniu representantes de 188 países no Complexo do Rio Centro e culminou com a aprovação
do documento intitulado “O futuro que queremos” que serviu para agradar, mas também frustrar
muitos.
O próprio Secretário Geral da ONU - Ban Ki-Moon - afirmou que o documento final
da Conferência ficou abaixo das expectativas, apesar de mostrar-se satisfeito com os
resultados. O Secretário ainda assegurou que as propostas eram muito ambiciosas e
que as negociações foram bastante difíceis, alertando acerca da necessidade de
medidas urgentes a serem tomadas pelos países. Este documento, que contou com 59
páginas, tratou de diversos temas, tais como: responsabilidades diferenciadas;
erradicação da pobreza; fortalecimento do PNUMA; criação de um mecanismo
jurídico para conservação e uso sustentável dos oceanos; traçou objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS), que devem ser criados “levando em conta as
diferentes circunstâncias, capacidades e prioridades nacionais”, isto é, reconhece as
particularidades de cada país. Alguns pontos avançaram, como por exemplo, o
fortalecimento do PNUMA (que poderia ter seu status aumentado ao se criar uma
Organização Internacional de Meio Ambiente), mas outros deixaram a desejar, como
a exortação (apenas) para fomentar o desenvolvimento sustentável sem a devida
indicação dos mecanismos necessários para tal. O documento renovou compromissos
políticos disseminados pela Agenda 21, documento resultante da Conferência Rio 92.
Ademais, apresentou o compromisso de acelerar a realização das metas de
desenvolvimento, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (Millenium
Development Goals) até o ano de 2015. Ou seja, foi alargado o prazo para
implementação de medidas efetivas, em detrimento de tomada de decisão pontual e
tempestiva na própria Conferência, o que apenas ratifica a postergação de obrigações
imediatas. Desta forma, pode-se inferir que não houve grandes novidades no referido
documento, o que apenas corrobora a opinião do Secretário Geral. (GUERRA;
GUERRA, 2017).

Neste momento não foram definidas metas, porém seu processo de elaboração foi
anunciado, e deveria ser concluído até 2015 (prazo estabelecido para os “Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio”). Destaque deve ser dado ao “Plano de Produção e Consumo
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sustentáveis”, em que a meta foi estabelecida para o período de dez anos, “contudo, sem
apontamentos práticos para o sucesso de sua implementação.” (GUERRA; GUERRA, 2013).
Apesar dos problemas, a observância do “Princípio das Responsabilidades Comuns,
mas Diferenciadas” consolidado pelo documento em questão, estabeleceu que os países com
maiores recursos deveriam apresentar maior empenho financeiro para implementação de ações
em prol do meio ambiente.
Outro ponto importante foi a criação de um novo indicador mundial que ultrapassa as
premissas abarcadas pelo PIB (Produto Interno Bruto) e pelo IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano): o Índice de Riqueza Inclusiva (IRI). O IRI objetiva
incentivar a sustentabilidade dos governos ao aplicar informações referentes ao capital
humano, natural e manufaturado de 20 países, que juntos representam quase três
quartos do PIB mundial e 56% da população do planeta. Será produzido um relatório
a cada dois anos. Ademais, cuidou-se da questão da proteção dos oceanos, uma vez
que o documento adotou um novo instrumento internacional (item 162 do documento)
sob a Convenção da ONU sobre os Direitos do Mar (UNCLOS) para uso sustentável
da biodiversidade e conservação em alto mar. Frise-se, por oportuno, que antes da
realização da Rio+20, as águas internacionais careciam de regulamentação entre os
países. Outra medida interessante adotada foi a criação do Centro Mundial de
Desenvolvimento Sustentável, que será sediado na cidade do Rio de Janeiro e dará
continuidade aos diálogos e decisões tomadas na Conferência. O objetivo do Centro
é coordenar e implementar as ideias e ações da agenda política multilateral no que
concerne o desenvolvimento sustentável. É verdade que esta Conferência foi realizada
dentro de um “universo possível” de crise econômica mundial, todavia as respostas
para melhoria do planeta precisam vir de maneira rápida. Ao que parece, o grande
desafio da humanidade continua em encontrar respostas para que o desenvolvimento
dos Estados não aconteça de maneira predatória, comprometendo os recursos para as
futuras gerações. Há, portanto, que esforços sejam envidados em prol da criação de
uma verdadeira cultura da preservação do meio ambiente com participação mais
efetiva dos múltiplos atores internacionais. (GUERRA; GUERRA, 2013).

Em síntese, após vinte anos de realização das conferências sobre meio ambiente e
desenvolvimento sustentável, a Rio-92, o objetivo dessa conferência foi garantir e renovar o
compromisso entre os políticos para o desenvolvimento sustentável. (Protocolo de Kyoto,
2017.)
Na Conferência em Doha (2013), após duas semanas de discussão, representantes
de 193 países que integram a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas, aprovaram no Qatar, um pacote de medidas políticas que cria um segundo período
para o Protocolo de Kyoto, único acordo climático que obriga países desenvolvidos a reduzir
as emissões de gases-estufa, e na reunião de Durban COP-17 foi decidida a prorrogação do
Protocolo de Kyoto até 2017. (GAMBA; RIBEIRO, 2013).
No entanto, a discussão que define a forma como as nações ricas vão financiar
países em desenvolvimento na luta contra a mudança climática ficou sem avanços, já que
governos desenvolvidos dizem não ter dinheiro devido à crise financeira.
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Um dos objetivos da COP-18 era planificar o trabalho da Plataforma de Durban,
para que se cumprissem as tarefas e os prazos acordados durante a COP-17 de modo a
considerar as circunstâncias específicas de cada país em um acordo “eficaz, ambicioso e justo”,
como foi amplamente divulgado em Durban. (GAMBA; RIBEIRO, 2013).
A conferência durou semanas e foi a última antes do início de um novo processo
nas negociações do clima. A partir de 2013, diplomatas se engajaram para a criação de um novo
tratado internacional para substituir Kyoto a partir de 2020, o futuro Acordo de Paris
(CARVALHO, 2012).
Japão, Nova Zelândia, Canadá e Rússia resolveram não participar do novo período
do Protocolo de Kyoto. “Segundo Tasso Azevedo, ex-diretor geral do Serviço Florestal
Brasileiro e consultor ambiental que participou das negociações em Doha, os quatro países
juntos são responsáveis por 15% das emissões globais” (AMBIENTE BRASIL, 2012).
Ficou estabelecida a possibilidade de se criar seguros internacionais para atender
possíveis prejuízos sofridos por países pobres atingidos pela mudança climática. No entanto, o
funcionamento do novo instrumento seria negociado no âmbito do novo acordo climático. Foi
ainda estipulado um cronograma de discussões em torno do novo tratado internacional.
Segundo os documentos da ONU, a partir de 2013 começa a ser desenhado o novo plano.
(CARVALHO, 2012). O plano foi apresentado na COP 21, na França.
Observou-se que, apesar de apostarem no multilateralismo, na governança
ambiental mundial, em geral os Estados buscam desenvolver estratégias que salvaguardem o
interesse nacional, a despeito da urgência de ações. (GAMBA; RIBEIRO, 2013).
Entre os temas mais polêmicos, destacaram-se o financiamento das ações de
mitigação e de adaptação; a transferência de tecnologia aos países menos desenvolvidos; e a
construção de capacidades em países em desenvolvimento, tanto para a mitigação como no
tocante à redução dos efeitos das mudanças socioambientais que são e/ou serão sentidas por
boa parte dos países, de acordo com o IPCC (2007). Desses temas centrais decorreram diversos
outros, como questões referentes aos mecanismos de mercado previstos no Protocolo de Kyoto,
dentre eles o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e o Comércio de Emissões. (GAMBA;
RIBEIRO, 2013).
Na Conferência em Varsóvia (Polônia, 2013), a COP 19, foi definido o caminho
para que os governos pudessem trabalhar na versão preliminar de um novo acordo global a
tempo da próxima Conferência, no Peru, no ano seguinte. “Esta foi uma etapa essencial para
chegar ao acordo final em Paris, em 2015”, afirmou o presidente da COP 19, Marcin Korolec.
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No contexto de 2015, as nações concordaram em iniciar ou intensificar a preparação
das contribuições nacionais para o acordo, que deveria entrar em vigor em 2020. Os planos que
estivessem prontos seriam apresentados até o primeiro trimestre de 2015, antes da COP de Paris.
Também se chegou ao consenso de que os países intensificariam o trabalho para reduzir a
lacuna de emissões até 2020.
Na conferência também ficou decidida a criação de mecanismo que oferecesse
proteção maior para as populações mais vulneráveis às mudanças climáticas. O Mecanismo
Internacional de Varsóvia para Perdas e Danos começaria a ser construído no ano seguinte.
“Vimos um progresso essencial. Mas reforço que estamos testemunhando eventos
climáticos extremos com uma frequência cada vez maior, e os mais pobres e
vulneráveis pagam o preço. Agora os governos, em especial dos países desenvolvidos,
têm que fazer seu dever de casa para colocar seus planos em prática a tempo da
conferência de Paris”, lembrou a secretaria executiva da Convenção Quadro da ONU
para Mudanças Climáticas (UNFCCC), Christiana Figueres. (ONU, 2013).

Foram 12 dias de negociações intensas. Milhares de pessoas das mais diversas
nacionalidades, entre representantes de governos, organizações intergovernamentais, sociedade
civil, jornalistas e staff, se dedicaram quase que exclusivamente às negociações no decorrer
desses dias, em um dos espaços mais luxuosos da cidade de Varsóvia, o Estádio Nacional,
adaptado especialmente para a reunião da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças do Clima.
Se olharmos para o tamanho do esforço dedicado às negociações e para o resultado
final dessa COP 19, ficamos com a impressão de que esta conta não fecha – sobra
esforço e falta resultado. Esse “rombo” matemático fica pior se considerarmos que o
processo de negociação de Varsóvia foi precedido por diversos encontros técnicos e
políticos no decorrer de 2013, que deveriam pavimentar os entendimentos na COP.
Mesmo assim, a Conferência de Varsóvia, que em momento algum teve grandes
ambições em seus resultados, entra para a história das COP como uma das mais
difíceis em termos de entendimentos e resultados. Sim, tivemos alguns avanços
importantes nessa COP, especialmente no tema de REDD+, mas o restante das suas
decisões não pode ser visto sob o olhar condescendente do final de um processo
angustiante de negociação, mas sim pelo ponto de vista da resolução de um problema
gravíssimo e de dimensões cada vez mais perigosas.
Sob o ponto de vista do enfrentamento efetivo das mudanças climáticas, a COP 19 foi
sim uma oportunidade perdida. As horas extra de intensa e cansativa negociação
conseguiram livrar a COP 19 de ser um completo fracasso – isso porque na noite
anterior, quando a Conferência deveria ter sido encerrada pela sua presidência, os
negociadores tinham concordado apenas com as regras para funcionamento de
REDD+. Os demais temas estratégicos da agenda de Varsóvia – Plataforma de Durban
(ADP), regime de compensação por perdas e danos, e financiamento para ações de
mitigação e adaptação – continuavam paralisados nas negociações da COP. A pressão
extra do cronograma da COP acabou levando os negociadores a concordarem em
torno de decisões de compromisso que não agradaram as organizações da sociedade
civil que acompanhavam as negociações de longe (a maior parte delas se retirou da
COP 19 frustrada com os poucos avanços no processo político).
Tirando a definição de regras para pagamentos por emissão reduzida decorrente de
esforço de combate ao desmatamento e à degradação florestal (REDD+), as decisões
firmadas não trazem os avanços esperados e necessários para a continuidade das
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negociações internacionais sobre mudança do clima. O esperado regime para
compensação de perdas e danos causados pelas mudanças climáticas aos países em
desenvolvimento foi logrado, mas sem a autonomia que estes países esperavam, já
que ele ficará funcionalmente submetido à estrutura de adaptação no âmbito da
UNFCCC. A Plataforma de Durban, que deve sistematizar os principais pontos do
futuro acordo climático global sucessor do Protocolo de Quioto, não teve grandes
avanços em Varsóvia: a decisão aborda a possibilidade dos países realizarem
consultas nacionais para definir seu nível de ambição e de capacidade para enfrentar
as mudanças do clima (o que era uma demanda brasileira na COP 19), mas flexibilizou
demasiadamente os cronogramas para definição e apresentação dessas
“contribuições” (segundo o texto, os países que estiverem “prontos” deverão
apresentar esses números no primeiro trimestre de 2015, mas não define exatamente
o que é “estar pronto”). E o financiamento continua sendo uma polêmica ad eternum
nas negociações: as ambiciosas metas de US$ 100 bilhões anuais destinados para
mitigação e adaptação, definidas pelos países desenvolvidos na malfadada
Conferência de Copenhague (COP 15, em 2009), continuam sendo números vazios.
Varsóvia não trouxe nenhum avanço real nesse tema, o que fragiliza
consideravelmente a capacidade do planeta responder efetivamente aos desafios das
mudanças do clima
Se a Conferência de Varsóvia deixou poucos resultados, deixou lições valiosas, que
precisam ser consideradas nas negociações futuras. Uma primeira lição é uma
constatação que foi reforçada nesta COP 19: o processo de negociação não está
conseguindo lidar com suas próprias idiossincrasias, muito menos com o problema
colossal das mudanças climáticas. Se pensarmos no tamanho do esforço empreendido
e no resultado final, vemos claramente que o processo não está funcionando
corretamente. A COP 19 mostrou todos os sintomas desse mau funcionamento:
posicionamentos rígidos das delegações, recuos e obstruções deliberadas, falta de
liderança política, excesso de conversas paralelas e muito pessimismo dentro e fora
do Estádio Nacional.
O processo de negociação não consegue mais construir um elemento fundamental para
o seu funcionamento: confiança. A forma como as principais decisões da COP saíram
da plenária – depois de negociações intensas que vararam a madrugada de sexta para
sábado e continuaram no decorrer do dia inteiro, isso depois de quase duas semanas
de conversas igualmente intensas – mostra o quão problemático está este processo. Se
contextualizarmos essa dificuldade num cenário em que a Conferência de Varsóvia
era vista como uma etapa intermediária dentro das negociações da UNFCCC, com
pouca expectativa em torno de grandes decisões, vemos que o processo de negociação
está nitidamente fragilizado: a COP 19 prometia pouco, e nem esse pouco ela
conseguiu cumprir plenamente. O inédito “walk out” das organizações da sociedade
civil é apenas um indicativo dessa fragilidade, e os resultados de Varsóvia apontam
para a sua persistência no curto e médio prazo – exatamente o período que temos para
negociar o novo acordo climático.
Se o processo de negociação está fragilizado, em grande parte isso se deve à falta de
lideranças que consigam mobilizar os negociadores em torno de compromissos. Nessa
arena, o papel do país anfitrião é estratégico para catalisar o processo, orientando a
agenda e construindo confiança entre os negociadores. Se o país anfitrião é incapaz
de fazer isso, as negociações se enfraquecem. Já vimos isso no ano passado, durante
a Conferência de Doha (COP 18), como Catar recebendo inúmeras críticas pela sua
condição da presidência dos trabalhos.
No entanto, a Polônia conseguiu ir além da falta de capacidade política nesta COP 19.
Em momento algum o governo do primeiro-ministro Donald Tusk conseguiu se firmar
como um líder nas negociações, provavelmente porque mudanças climáticas não é um
tema estratégico na agenda política polonesa. A realização da polêmica Coal &
Climate Summit, com o apoio do governo polonês, durante a segunda semana da COP
19; a presença de grandes empresas com histórico problemático em poluição e
emissões no rol de “apoiadores” da COP; a demissão do presidente da COP Marcin
Korolec do ministério do meio ambiente no meio da Conferência: todos esses fatos
reforçam a falta de vontade política da Polônia com o tema das mudanças do clima.
Espera-se que Peru e França tenham um desempenho diferente na condução das
negociações, mas ainda assim o peso dos problemas da COP 19 pode atrapalhar o
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processo de negociação. Muitas das definições que esperávamos de Varsóvia não
aconteceram: por exemplo, nas negociações do novo acordo climático, continuamos
sem um cronograma fechado para que os países apresentem sua ambição e capacidade
de compromisso (ou contribuição, acompanhando a nomenclatura da decisão
aprovada na COP 19). Em financiamento, ponto crítico para o enfrentamento das
mudanças climáticas, não houve avanço.
Se a condução do processo de negociação nos futuros encontros não for bastante
cuidadosa e dedicada, teme-se uma repetição do cenário dantesco de
desentendimentos e falta de compromissos de Copenhague 2009 em Paris 2015, o que
certamente eliminaria qualquer possibilidade real da humanidade conseguir impedir
que o aumento da temperatura média do planeta fique abaixo dos 2ºC até 2100.
(TOLEDO, 2013).

Na Conferência em Lima (Peru, 2014), foram reforçados alguns princípios já
estabelecidos nos encontros anteriores e que formaram a base para o Acordo de Paris, de 2015,
dentre os quais, se destaca:
A Responsabilidade comum, mas diferenciada: o pacto enuncia o objetivo de se
alcançar um acordo ambicioso em 2015 e reitera o princípio de responsabilidade
comum, mas diferenciada, de todas as partes em relação ao aquecimento, princípio
inscrito na convenção da ONU.
Limitar a entre 1,5°C e 2°C o aumento da temperatura: as partes expressam
preocupação com a diferença significativa entre os compromissos atuais de redução
das emissões de gases do efeito estufa e as trajetórias coerentes com o objetivo 1,5°2°C, além do qual cientistas estimam que populações estarão em perigo.
Financiamento: convocam-se os países desenvolvidos a proporcionar uma ajuda
financeira reforçada aos países em desenvolvimento, principalmente aos mais
vulneráveis, para que reduzam as emissões e se adaptem às mudanças
climáticas.(CORREIO BRASILIENSE, 2014).

Neste encontro, foi fechado que cada país apresentaria, até a COP 21 (2015) as suas
metas de Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC), além das ações a serem tomadas
para a redução das emissões de gases do efeito estufa e medidas para mitigação dos impactos
socioambientais provocados pelas mudanças climáticas.
Assim, em 2015, durante a COP21, foi adotado, por consenso, o Acordo de Paris,
o acordo global que busca a redução das emissões dos gases de efeito estufa e, com isso os
efeitos das mudanças climáticas.
O Acordo de Paris justifica-se e torna-se um marco, uma vez que:
Recognizing that climate change represents an urgent and potentially irreversible
threat to human societies and the planet and thus requires the widest possible
cooperation by all countries, and their participation in an effective and appropriate
international response, with a view to accelerating the reduction of global greenhouse
gas emissions. (UNFCCC, 2015)6

6Reconhecendo

que as mudanças climáticas representam uma ameaça urgente e potencialmente irreversível para
a sociedade humana e para o planeta e, portanto, exige a cooperação mais ampla possível de todos os países e sua
participação em uma resposta internacional efetiva e apropriada, com vista a acelerar a redução, a nível mundial,
das emissões de gases do efeito estufa (Tradução Nossa).
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Prontamente assinado pelos 195 países Parte da Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), trata-se de um instrumento do Direito
Internacional que busca ampliar o desenvolvimento sustentável no mundo. Das 195 Partes que
assinaram o Acordo de Paris, 170 já o ratificaram, o que fez com que entrasse em vigor em 04
de Novembro de 2016.
No Acordo de Paris ficaram registradas as Contribuições Nacionalmente
Determinadas pretendidas pelos países membros e ficou acordado que cada país, ao ratificar o
tratado, apresentaria suas contribuições pretendidas. Além disso, a partir de então, todas as
Partes devem comunicar os seus respectivos esforços e progressão dos resultados ao longo do
tempo, com clareza e transparência e a cada cinco anos, para balanço global. Os países em
desenvolvimento que são Partes devem continuar a reforçar seus esforços de mitigação, e são
encorajados a ter como guia ao longo do tempo as metas de redução de emissões ou metas de
limitação de toda a economia à luz de diferentes circunstâncias nacionais. (UNFCCC, 2015).
Com estas contribuições, busca-se:
a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 °C acima dos
níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5
°C acima dos níveis pré- industriais, reconhecendo que isso reduziria
significativamente os riscos e impactos das mudanças climáticas;
(b) Aumentar a capacidade de adaptar-se aos impactos adversos das mudanças
climáticas e fomentar a resiliência ao clima e o desenvolvimento de baixas emissões
de gases de efeito estufa, de uma forma que não ameace a produção de alimentos;
(c) Promover fluxos financeiros consistentes com um caminho de baixas emissões de
gases de efeito estufa e de desenvolvimento resiliente ao clima. (UNFCCC, 2015).

O Acordo reitera o seu apelo aos países desenvolvidos que são Partes, às entidades
operacionais do Mecanismo Financeiro e a quaisquer outras organizações em uma posição para
fazê-lo para fornecer suporte para a elaboração e comunicação das Contribuições
Nacionalmente Determinadas pretendidas das Partes que possam precisar de tal apoio.
Importante destacar o caráter recomendatório do Acordo de Paris, que, com
características nítidas soft law, não obriga a adesão ou estabelece sanções no caso do não
cumprimento do que está definido no Tratado. Pelo contrário, estimula a participação voluntária
e a boa vontade dos Estados no que diz respeito à transferência de tecnologia e aporte de valores
para um resultado somado global que possa reverter o quadro catastrófico das previsões dos
impactos das mudanças climáticas, caso não sejam de fato adotadas políticas de baixo carbono.
Apesar de não se tratar de norma cogente, o então secretário-geral da ONU, Ban
Ki-moono destacou que: “O Acordo de Paris prepara o terreno para o progresso na erradicação
da pobreza, no fortalecimento da paz e na garantia de uma vida de dignidade e oportunidade
para todos”. (ONU, 2017).
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Desta forma, a Conferência em Marraquexe (Marrocos, 2016), COP 22, serviu para
avaliar o início da implementação das ações vinculadas ao Acordo de Paris, inclusive com a
apresentação dos esforços dos Estados Parte no atendimento às propostas da Agenda 2030 e
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. (ONU, 2016).
Na Proclamação de Ação de Marraquexe, os Estados reforçaram a necessidade de
ampliação de comprometimento político com o combate às mudanças climáticas, destacaram a
importância da solidariedade com países mais vulneráveis aos impactos das mudanças
climáticas e da mobilização global para conseguir um fundo de U$ 100 bilhões para mitigar os
impactos e promover a resiliência em países afetados.
We call for the highest political commitment to combat climate change, as a matter of
urgent priority. We call for strong solidarity with those countries most vulnerable to
the impacts of climate change, and underscore the need to support efforts aimed to
enhance their adaptive capacity, strengthen resilience and reduce vulnerability. We
call for all Parties to strengthen and support efforts to eradicate poverty, ensure food
security and to take stringent action to deal with climate change challenges in
agriculture. We call for urgently raising ambition and strengthening cooperation
amongst ourselves to close the gap between current emissions trajectories and the
pathway needed to meet the long-term temperature goals of the Paris Agreement. We
call for an increase in the volume, flow and access to finance for climate projects,
alongside improved capacity and technology, including from developed to developing
countries. We the Developed Country Parties reaffirm our USD $100 billion
mobilization goal. We, unanimously, call for further climate action and support, well
in advance of 2020, taking into account the specific needs and special circumstances
of developing countries, the least developed countries and those particularly
vulnerable to the adverse impacts of climate change. We who are Parties to the Kyoto
Protocol encourage the ratification of the Doha Amendment. We, collectively, call on
all non-state actors to join us for immediate and ambitious action and mobilization,
building on their important achievements, noting the many initiatives and the
Marraquexe Partnership for Global Climate Action itself, launched in Marraquexe.
The transition in our economies required to meet the objectives of the Paris
Agreement provides a substantial positive opportunity for increased prosperity and
sustainable development. The Marraquexe Conference marks an important inflection
point in our commitment to bring together the whole international community to
tackle one of the greatest challenges of our time. As we now turn towards
implementation and action, we reiterate our resolve to inspire solidarity, hope and
opportunity for current and future generations. (UNFCCC, 2016).7

7

Solicitamos o maior empenho político para combater as mudanças climáticas, como uma questão de prioridade
urgente. Solicitamos uma forte solidariedade com os países mais vulneráveis aos impactos das mudanças
climáticas e sublinhamos a necessidade de apoiar os esforços destinados a aumentar a capacidade de adaptação,
fortalecer a resiliência e reduzir a vulnerabilidade. Solicitamos que todas as Partes fortaleçam e apoiem os esforços
para erradicar a pobreza, garantir a segurança alimentar e tomar medidas rigorosas para lidar com os desafios das
mudanças climáticas na agricultura. Pedimos urgentemente aumentar a ambição e fortalecer a cooperação entre
nós para fechar o fosso entre as atuais trajetórias de emissões e a via necessária para atingir os objetivos de
temperatura a longo prazo do Acordo de Paris. Solicitamos um aumento no volume, fluxo e acesso ao
financiamento para projetos climáticos, além de capacidade e tecnologia aprimoradas, inclusive de países
desenvolvidos para países em desenvolvimento. Nós, os países desenvolvidos, reafirmamos nosso objetivo de
mobilização de US $ 100 bilhões. Nós, unanimemente, pedimos uma maior ação e apoio ao clima, bem antes de
2020, levando em consideração as necessidades específicas e as circunstâncias especiais dos países em
desenvolvimento, dos países menos desenvolvidos e particularmente vulneráveis aos impactos adversos das
mudanças climáticas. Nós, que somos Partes no Protocolo de Kyoto, encorajamos a ratificação da Emenda de
Doha. Nós, coletivamente, pedimos a todos os atores não estatais que se juntem a nós para uma ação e mobilização
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Em novembro de 2017, na Conferência de Bonn (Alemanha), o encontro resultou
no início do processo de criação do “Livro das regras”, que traz um detalhamento de como
chegar ao cumprimento dos compromissos (de manter o aquecimento do planeta a níveis
menores de 2ºC) e que se pretende finalizar em 2018, na COP 24.
Segundo Barbosa, “um roteiro claro e abrangente é crucial para ajudar os governos
a planejar suas economias e dar confiança aos investidores e empresas de que o mundo do baixo
carbono veio para ficar.”
O Relatório divulgado no encontro em Bonn mostrou que há uma distância entre as
propostas das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC)8, e as reduções que os
cientistas julgam necessárias para evitar efeitos destrutivos das mudanças climáticas
(BARBOSA, 2017). Como as metas são estabelecidas internamente, os Estados, muitas vezes
não querem se comprometer com objetivos agressivos e, com isso, as ações podem ser
insuficientes para o controle ou mitigação dos impactos das mudanças climáticas.
O encontro em Bonn foi presidido pelo Chefe de Estado do Arquipélago de Fiji,
que é um Estado altamente ameaçado pela alto no nível dos oceanos. Em menção ao local, foi
criado o Diálogo de Talanoa, palavra tradicional utilizadas em Fiji. Este diálogo permitirá
monitorar os avanços e aprimorar as contribuições nacionalmente determinadas por meio de
diálogo entre as Partes sobre ações implementadas.
Apesar de alguns Estados terem sido conservadores ao estabelecerem suas metas
para redução de emissões, foram apresentadas muitas propostas de combate ao desmatamento,
criação de sumidouros e crescimento da utilização de energias renováveis na matriz energética
mundial.
Conforme destacado por Dubois e Morosini (2016), a adesão a tratados
internacionais ambientais é realizada para o bem comum ou para as gerações futuras e pode
prejudicar outros interesses internos.
Os procedimentos para a adesão se defrontam com dificuldades ainda maiores para a
implementação dessa. A problemática é, então, invertida em comparação com o
exemplo de um tratado comercial, no qual os compromissos aceitos são, geralmente,
alinhados aos interesses do Estado que se engaja; e este não tem, então, razão para
não observar tais compromissos. (DUBOIS; MOROSINI, 2016, p. 199).
imediata e ambiciosa, com base em suas conquistas importantes, observando as diversas iniciativas e a Parceria de
Marraqueche para a ação climática global. A transição em nossas economias, necessária para cumprir os objetivos
do Acordo de Paris oferece uma oportunidade positiva substancial para o aumento da prosperidade e do
desenvolvimento sustentável. A Conferência de Marraqueche marca um importante ponto de inflexão no nosso
compromisso de reunir toda a comunidade internacional para enfrentar um dos maiores desafios do nosso tempo.
À medida que nos voltamos agora para implementação e ação, reiteramos nossa determinação de inspirar
solidariedade, esperança e oportunidade para as gerações atuais e futuras. (UNFCCC, 2016).
8
NDC: documentos que registram os principais compromissos dos países para atingir os objetivos do acordo
climático.
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Mesmo com desafios inerentes à adesão de tratados internacionais ambientais, o
Acordo de Paris foi um dos tratados internacionais mais prontamente ratificados da história do
direito ambiental, dada a importância e urgência do tema. Para entrar em vigor, o limite mínimo
era de que 55 países ratificassem o acordo, o que representaria 55% das emissões mundiais de
gases do efeito estufa, entretanto, 170 países, dentre eles o Brasil, já o ratificaram,
ultrapassando, as condições mínimas para sua entrada em vigor (UNFCCC, 2017).
O Acordo de Paris estabeleceu mecanismos para que todos os países limitem o
aumento da temperatura global e fortaleçam a defesa contra os impactos inevitáveis das
mudanças climáticas.
O esforço deste acordo é para limitar o aumento da temperatura da Terra em até
1,5ºC acima dos níveis pré-industriais até 2100. Parte significativa destas emissões advém da
queima de combustíveis fósseis para geração de energia e, portanto, é neste contexto que as
energias renováveis ganham destaque, uma vez que trazem alternativas de abastecimento
energético, independente de recursos finitos e locacionais como o petróleo, além de gerarem
competitividade em sua produção e distribuição e sustentabilidade e, adicionalmente, com
possibilidade de não emissão de gases de efeito estufa na atmosfera durante sua operação, como
é o caso das energias solar, eólica, maremotriz.
Historicamente, em função da Revolução Industrial, os países desenvolvidos tem
sido responsáveis pela maior parte das emissões de GEE, entretanto, os países em
desenvolvimento vêm aumentando consideravelmente suas emissões, como é o caso da China,
que ocupa o primeiro lugar do ranking das emissões, seguido por Estados Unidos, Índia, Rússia,
Japão (BRASIL, 2015).
Uma forma de reduzir as emissões de gases do efeito estufa é por meio do uso de
fontes renováveis de energia, que são recursos naturais, capazes de se regenerarem num curto
espaço de tempo e de um modo sustentável. O calor da Terra (Geotermia), biomassa, o
movimento das marés e das ondas, o vento, o sol e a água são exemplos de fontes renováveis
de energia. O uso destas energias, evita que se importem combustíveis fósseis, como o carvão
e o gás natural para gerar eletricidade, e reduzem o preço da energia elétrica no mercado de
eletricidade, contribuindo para uma maior sustentabilidade do país (APREN, 2017).
Além disso, os recursos naturais não renováveis, como o carvão, o gás natural e o
petróleo, receberam proteção global por meio do enunciado no Princípio 5 da Declaração de
Estocolmo (1972): “Os recursos não renováveis da terra devem empregar-se de forma que se
evite o perigo de seu futuro esgotamento e se assegure que toda a humanidade compartilhe dos
benefícios de sua utilização”. (ONUBR, 1972).
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Ainda, segundo estudo publicado pelo Carbon Tracker Initiative de Londres, os
custos de produção de energia renovável já estão, considerada a média mundial, inferiores às
dos combustíveis fósseis e parques de energia limpa serão ainda mais competitivos em 2020
(ENERGIAS RENOVÁVEIS, 2017). Entre as energias renováveis que crescem em
competitividade, está a energia solar.
Pela relevância das fontes renováveis de energia, tanto no que diz respeito à
universalização como no que tange à sustentabilidade do acesso à energia elétrica, cabe aos
entes estatais agir de modo a fomentá-las. Desta forma, pretende-se analisar como alguns países
da América Latina, Ásia, África, Europa e os Estados Unidos estão buscando lograr a execução
destes objetivos e quais foram os compromissos nacionalmente determinados no que tange à
utilização e ampliação do uso de energias renováveis.

4 AS

ENERGIAS

RENOVÁVEIS

CONTRIBUIÇÕES

(ENERGIA

NACIONALMENTE

SOLAR)

E

AS

DETERMINADAS

(NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS - NDC)
Conforme mencionado, as relações internacionais e o direito internacional,
firmados com o auxílio de tratados, convenções, acordos e instituições reconhecidas pelas
Partes possuem uma força para mudança de comportamentos, ou mesmo para o estabelecimento
de normas internas nos Estados. A Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas é um
exemplo de como a soft law ganhou importância nos últimos anos, para a gestão de questões
socioambientais internacionais. O meio ambiente, por ser transfronteiriço se vale de Acordos
Internacionais para regulamentação da conduta humana nos diversos recôncavos do planeta,
sob a pressão das consequências que recairão nos próprios Estados.
Nesse contexto, o que se pretende analisar, em seguida, é a forma como um Tratado
Internacional – Acordo de Paris (2015) – influenciou o planejamento e as políticas internas de
países localizados em diferentes continentes, e os levou a estabelecer metas de Contribuições
Nacionalmente Determinadas (NDC) que incluem ações relacionadas às energias renováveis,
e, consequentemente, à energia solar.

4.1 AMÉRICA LATINA
A América Latina é responsável por cerca de 10% das emissões globais. Brasil e
México são os maiores responsáveis, com quase a metade das emissões da região. Desta forma,
as medidas para combate às mudanças climáticas podem gerar resultados significativos.
(PONTES, 2017).
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A maioria dos países da América Latina aderiu ao Acordo de Paris, apenas a
Colômbia e o Suriname ainda estão de fora. (PONTES, 2017).
Com o apoio de instituições como o Observatório de Energias Renováveis para
América Latina e Caribe e a Organização Latino Americana de Energia, os Estados que fazem
parte da região traçam suas políticas para ampliação do uso de energias renováveis e
diversificação da matriz energética.
“O Observatório de Energias Renováveis para América Latina e Caribe é um
programa de cooperação técnica multi institucional e multi disciplinar aberto para países de
toda a região.” (UNIDO, 2017).
Seu objetivo principal é contribuir com o alcance das Metas dos Objetivos do
Milênio, ampliando o acesso a serviços na área de energia e disseminando tecnologias
relacionadas às energias renováveis para fins produtivos e aplicações industriais em diferentes
regiões da América Latina e Caribe. Para isso, o Observatório de Energias Renováveis para
América Latina e Caribe lançou bases e diretrizes para apoiar a coordenação e promoção de
iniciativas relacionadas às energias renováveis de forma aplicável às diferentes situações e
condições.
Para êxito, é indispensável que o projeto seja implementado em conjunto com as
autoridades nacionais das áreas ligadas a energia e com a Organização Latino Americana de
Energia (OLADE) a fim de garantir que as iniciativas estejam em acordo com as prioridades
nacionais em energias renováveis e em acesso energético nos diferentes países participantes.
Para isto,
As atividades do Observatório de Energias Renováveis para América Latina e Caribe
têm foco nos seguintes aspectos:

Desenvolvimento de relatórios técnicos nos países participantes, refletindo
questões-chave a serem consideradas de modo a ampliar a presença das energias
renováveis na região;

Estabelecimento de vínculos entre os principais protagonistas dos países
participantes de modo a desenvolver iniciativas conjuntas;

Criação de condições adequadas por meio de assistência aos governos para
desenvolver políticas e quadros de regulamentação, bem como facilitadores e atores
do mercado;

Desenvolvimento de uma pasta de projetos em cada país participante, com
vistas a aumentar o acesso a serviços energéticos modernos para a redução da pobreza
e enfoque em energia para fins produtivos de modo a apoiar o valor agregado em
comunidades descentralizadas, PMEs, etc. (UNIDO, 2017).

Mas, para de fato haver ampliação do uso das energias renováveis e transformação
da matriz energética da América Latina, os Estados devem se comprometer e efetivar planos e
programas que caminhem nesta direção. Neste sentido, no âmbito do Acordo de Paris, cada país
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que o ratificou apresentou documento com Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC)
que serão comentadas a seguir para o Brasil, México e Chile.

4.1.1 Brasil
A incidência de raios solares média anual brasileira varia entre 1.200 e 2.400
kWh/m²/ano, acima da média da Europa, mas há no mundo regiões com valores acima de 3.000
kWh/m²/ano, como Austrália, norte e sul da África, Oriente Médio, parte da Ásia Central, parte
da Índia, sudoeste dos USA, além de México, Chile e Peru (BRASIL, 2016b).
O Brasil possui como fonte majoritária de produção de energia elétrica as energias
renováveis, correspondendo a um total de 75,5% do fornecido em 2015, contudo, mostra uma
dependência das hidrelétricas que representaram 64% da energia elétrica ofertada nesse mesmo
ano (BRASIL, 2016a). Segundo Balanço Energético Nacional, em 2016, as fontes renováveis
cresceram e representaram 81,7% da oferta interna de eletricidade do Brasil, mantendo-se o
predomínio das hidrelétricas, que representaram 68,1% da oferta interna. (BRASIL, 2016b).
Entretanto, principalmente em se tratando da produção de energia elétrica, o Brasil
se mostra subordinado às intempéries climáticas, uma vez que utiliza, conforme mencionado,
de forma predominante da fonte hidráulica. Diante dessa dependência é que se faz necessária a
diversificação da matriz energética, podendo a energia solar desempenhar papel importante na
consecução desse objetivo.
A produção e fornecimento de energia elétrica no Brasil advêm de um sistema de
características ímpar, que o diferencia das estruturas adotadas pelos demais países. O que o
torna distinto é a junção de peculiaridades como a extensão continental de seu território,
dependência das hidrelétricas, diversidade de bacias hidrográficas, interligação por um
complexo sistema de linhas de transmissão das diferentes regiões, atuação de diferentes agentes
na produção e distribuição da energia e a preponderância de usinas de grande porte.
(TOLMASQUIM, 2016, p. 21).
O sistema brasileiro tal qual se conhece, teve início nos primeiros anos da década
de 60 com a criação da Eletrobrás e do Ministério das Minas e Energia, anteriormente a esse
período não havia um planejamento a nível nacional, era realizado apenas no âmbito regional e
as linhas de transmissão ligavam diretamente as usinas produtoras de energia aos centros
urbanos próximos. (BARDELIN, 2004, p. 19).
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O precursor do Sistema Integrado Nacional9 teve começo no ano de 1963, com a
interligação das distribuidoras de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (PIETRACI, 2007,
p. 43). Já a intensificação da construção das hidrelétricas de grande porte data da época da
ditadura militar (1964 a 1985), tendo como exemplos as usinas de Tucuruí e Itaipu.
Referido sistema se demonstrou dependente do investimento estatal para seu
desenvolvimento, no entanto, durante algum tempo, o poder público renegou ao segundo plano
essa necessidade, fazendo com que o percentual de crescimento no consumo superasse o do
aumento de geração de energia. Sendo que já no ano de 1995 a capacidade de consumo superou
a de fornecimento. (ARAÚJO, 2009).
Esse déficit energético teve como consequência o racionamento imposto no ano de
2001, apelidado de “apagão”, momento que coincidiu com a mudança nos paradigmas do setor,
com as privatizações impostas pelo governo à época.
Para o enfrentamento dessa crise, o país, além do racionamento, se viu obrigado a
retomar o investimento no setor elétrico de maneira a atender a demanda crescente, seja pelo
desenvolvimento da economia, aumento populacional ou até mesmo pelos programas de
universalização do acesso a energia.
Após a crise de energia elétrica de 2001, o país começou a investir em políticas
energéticas, de modo a utilizar o mais racionalmente possível o potencial energético.
Dentre essas políticas pode ser citado o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas
de Energia Elétrica (PROINFA) e o Programa Nacional de Produção e Uso de
Biodiesel (PNPB). (SALAMONI, 2009, p. 9).

No Brasil, O Decreto nº 4.541, de 23 de dezembro de 2002, definiu a
universalização do serviço público de energia elétrica como:
a busca do fornecimento generalizado de energia elétrica, alcançando,
progressivamente, o atendimento de consumidores impossibilitados de ser atendidos
em face da distância em que se encontram das redes existentes ou da dificuldade em
arcar com tarifas normais de fornecimento.

O Brasil, apesar de superar a crise de 2001 e dos investimentos com resultados no
curto prazo, não conseguiu executar tudo o que era planejado para o setor energético, de forma
que viesse a solucionar definitivamente os problemas apresentados.

Sistema Integrado Nacional: O serviço público de transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional
(SIN) compreende as instalações da Rede Básica (RB) e da Rede Básica de Fronteira (RBF). Conforme a REN nº
67, de 8 de julho de 2004, a RB é composta pelas instalações do SIN com nível de tensão igual ou superior a
230 kV, enquanto a RBF está composta pelas unidades transformadoras de potência do SIN com tensão superior
igual ou maior de que 230 kV e tensão inferior menor de que 230 kV. (ANEEL, 2015).
9
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Neste contexto, as energias renováveis não convencionais ganharam impulso com
a Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nº 77, publicada em
18 de agosto de 2004, no Diário Oficial da União que definia o seguinte:
Estabelecem os procedimentos, desconto das tarifas de até 50% dos usuários dos
sistemas elétricos de transmissão e de distribuição para empreendimentos
hidroelétricos, fonte solar, eólica, biomassa, cuja potência injetada nos sistemas de
transmissão e distribuição seja igual ou menor a 30.000 kW. (NASCIMENTO, 2009).

Entretanto, apesar dos esforços, ainda incipientes para atendimento à crescente
demanda energética brasileira, em 2015, a crise hídrica, desencadeou uma crise energética que
assolou boa parte do país, tornando evidentes os pontos fracos da matriz energética nacional.
Durante o período que separou as duas crises, Sauer (2015), ao destacar a
desorganização do setor elétrico, também o criticou pela opção no investimento das
termelétricas:
Sem realizar o dever de casa de organizar o portfólio de recursos para otimizar a
expansão, quando se esgotou o estoque de capacidade ociosa decorrente do
racionamento, nos leilões de expansão, a partir de 2005, prevaleceram termelétricas a
carvão e óleo, caras e poluentes. (SAUER, 2015, p. 156)

A construção das termelétricas ao passo que resolveriam a fragilidade apresentada
pelas hidrelétricas frente às intempéries climáticas, sujeitou o setor à volatilidade dos preços
das commodities que utiliza.
Portanto, uma decisão mais acertada seria o investimento em outras formas de
geração de energia renovável, principalmente porque “[...] os grandes potenciais hidroelétricos
já foram explorados e os restantes nem sempre se viabilizam pela distância aos centros urbanos,
um fator que acarreta altos investimentos em linhas de transmissão e distribuição (T&D)”.
(SALAMONI, 2009, p. 2).
Aliado ao fator interno de possível falta de energia e necessidade de diversificação
da matriz energética, 2015 foi marcado pelos compromissos firmados no Acordo de Paris, e o
Brasil foi um dos primeiros países a confirmar a participação, reafirmando a importância do
investimento em energias renováveis, para redução das emissões dos gases do efeito estufa.
Assim, a construção de novas termelétricas é incompatível com as premissas
constantes no documento que apresentou as Intenções de Contribuições Nacionalmente
Determinadas (INDC) brasileiras, pois, ao se investir nessa fonte energética está se reduzindo
a participação das energias renováveis na matriz nacional, e como consequência há um aumento
na emissão dos GEE.
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Dentre as fontes renováveis de energia pode destacar-se a energia solar. Essa
maneira de diversificar a matriz energética, além de tornar desnecessária a importação de
combustíveis fósseis para geração de energia, estaria favorecendo o alcance das metas
estipuladas pelo Brasil no Acordo de Paris de 2015.
No Acordo de Paris, diferentemente de seu predecessor, o Protocolo de Kyoto, cada
país traçou suas próprias metas de redução da emissão dos GEE, o que de certa forma permitiu
o já citado tempo recorde de ratificação e sua rápida entrada em vigor.
As metas e ações propostas por cada país foram apresentadas através das citadas
Intenções de Contribuições Nacionalmente Determinadas ou Intended Nationally Determined
Contribution (INDC), sendo que em setembro de 2015 o Brasil apresentou aquilo que entendeu
por suficiente para contribuir com a consecução dos objetivos do acordo.
A meta brasileira é de que, em 2025, as emissões dos GEE estejam 37% abaixo dos
níveis auferidos no ano de 2005 e que esse percentual chegue a 43% em 2030. (UNFCCC,
2015).
Em realidade essa meta, em um primeiro momento, permite ao país um aumento
nas suas emissões de GEE, uma vez que no ano de 2012 já havia reduzido essa emissão em
41,1% com relação ao ano de 2005 (BRASIL, 2014, p. 12).
Entretanto essa meta deve ser analisada frente a um possível cenário de crescimento
populacional e econômico, sendo essa a justificativa apresentada pelo país na sua INDC: “O
Brasil, portanto, reduzirá emissões de gases de efeito estufa no contexto de um aumento
contínuo da população e do PIB, bem como da renda per capita, o que torna esta contribuição,
sem dúvida, bastante ambiciosa.” (BRASIL, s.d.).
Apesar de se comprometer em reduzir as emissões, alguns fatores demonstram o
retrocesso ambiental brasileiro, principalmente no que diz respeito à proteção e manutenção
dos biomas originalmente presentes no país, que possuem importante papel na qualidade do ar
global. O desmatamento no Brasil bateu recordes no ano de 2016, atingindo um aumento de
57,7% na Mata Atlântica com relação ao ano anterior, segundo dados da Fundação SOS Mata
Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2017), e 30 % na Amazônia,
segundo o IPAM (2017).
Além disso, estão sendo criadas e votadas medidas provisórias e projetos de emenda
constitucional para flexibilização do licenciamento ambiental e para redução de áreas
protegidas,o que proporcionará redução nos sumidouros naturais do país.
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Podendo ainda acrescentar o já citado investimento na construção de novas
termelétricas. Tais fatores apontam a direção contrária do Brasil com relação aos compromissos
firmados com o Acordo de Paris.
Entretanto, apesar dos dados negativos com relação ao desmatamento, entre as
metas definidas para assegurar o cumprimento do INDC brasileiro, destacam-se o aumento para
18% da participação dos bicombustíveis e um aumento entre 28% e 33% das energias
renováveis (além da hidrelétrica) até 2030.
iii) in the energy sector, achieving 45% of renewables in the energy mix by 2030,
including:
- expanding the use of renewable energy sources other than hydropower in the total
energy mix to between 28% and 33% by 2030;
- expanding the use of non-fossil fuel energy sources domestically, increasing the
share of renewables (other than hydropower) in the power supply to at least 23% by
2030, including by raising the share of wind, biomass and solar;
- achieving 10% efficiency gains in the electricity sector by 2030. 10(INDC BRASIL,
2015).

É no alcance dessa segunda meta que a energia solar ganha maior relevância, pois,
para alcançá-la, o Brasil pretende diversificar as fontes renováveis para além da hidrelétrica e
aumentar a geração doméstica de energia, sem a utilização de combustíveis fósseis. (BRASIL,
2014).
No Brasil, segundo dados da IRENA, o maior número de empregos em energia
renovável é encontrado em biocombustíveis líquidos, mas tem sofrido reduções:
O total de empregos no setor de biocombustíveis caiu 5%, seguindo um declínio no
emprego relacionado ao etanol e um ganho menor em empregos de biodiesel. Apesar
da produção de etanol ter aumentado em cerca de 8%, em 2015 (USDA-FAS, 2016b),
o emprego diminuiu 10% para chegar a 613.000. Cerca de 30 mil postos de trabalho
foram perdidos na cana-de-açúcar colheita e 15 mil empregos em processamento de
etanol devido à mecanização da cana-de-açúcar. Entretanto, a produção brasileira de
biodiesel caiu um pouco para 3,8 bilhões de litros em 2016 (ABIOVE, 2017). Houve
um ligeiro aumento no emprego global estimado, para 169.700 empregos, em 2015.
Novas instalações no mercado brasileiro de aquecimento solar diminuiram 7%, em
2016, devido à deterioração econômica, condições e atrasos na implementação da
próxima fase do programa de habitação social Minha Casa Minha Vida, entretanto, o
emprego total em 2016 foi estimado em cerca de 43.370 empregos, com cerca de
30.500 na fabricação e o resto na instalação (Alencar, 2013) (Epp, 2016a). (IRENA,
2017).

iii) no setor de energia, alcançando 45% das energias renováveis no mix de energia até 2030, incluindo: expandir
o uso de fontes de energia renováveis além da energia hidrelétrica no mix energético total para entre 28% e 33%
até 2030; expandir o uso de fontes de energia de combustíveis não fósseis no mercado interno, aumentando a
parcela de fontes renováveis (à excepção da energia hidrelétrica) na fonte de energia para pelo menos 23% até
2030, inclusive aumentando a parcela de energia eólica, biomassa e solar; alcançar ganhos de eficiência de 10%
no setor elétrico até 2030. (Tradução nossa).
10
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Apesar do número de instalações de aquecedores solares ter reduzido, o Plano
Decenal de Expansão de Energia – PDE 2026, estima que a capacidade instalada de geração
solar chegue a 13 GW em 2026, sendo 9,6 GW de geração centralizada e 3,4 GW de geração
distribuída. A proporção da potência solar chegará a 5,7% da total, que ainda é um percentual
pequeno dentro do global, mas que representa um crescimento expressivo e que pode gerar
empregos no setor.
Os estudos do Plano Nacional de Energia – PNE 2050, em elaboração pela Empresa
de Pesquisa Energética (EPE), estimam em 78 GW a potência de micro e mini geração
distribuída (GD) solar em 2050, o que poderá representar 9% da oferta total de energia elétrica
do ano. No aquecimento de água, apesar da redução no último ano, a previsão é que 20% dos
domicílios detenham coletores.
O potencial brasileiro para energia solar é enorme. A Região Nordeste apresenta
um dos maiores valores de irradiação solar global, com a maior média e a menor variabilidade
anual entre todas as regiões geográficas. Os valores máximos de irradiação solar no país são
observados na região central da Bahia (6,5kWh/m²/dia), incluindo, parcialmente, o noroeste de
Minas Gerais. Há, durante todo o ano, condições climáticas que conferem um regime estável
de baixa nebulosidade e alta incidência de irradiação solar para essa região semiárida.
(BRASIL, 2017a).
Assim sendo, a energia solar demonstra ser uma das ferramentas viáveis, na direção
do cumprimento dos objetivos traçados no Acordo de Paris, uma vez que o país tem condições
climáticas favoráveis à geração solar, pela incidência dos raios; possui reservas significativas
de silício para produção de placas fotovoltaicas, e começa a realizar leilões específicos para
geração da energia fotovoltaica, com uma legislação que começa a se aperfeiçoar com relação
à matéria. Além disso, o Brasil anunciou na COP 23 (2017), em Bonn, na Alemanha, o Plano
Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa – PLANAVEG, importante avanço para o
cumprimento da meta de recuperar 12 milhões de hectares até 2030. Também foi apresentado
ao Congresso Nacional, durante o encontro, um projeto de lei, elaborado em parceria com os
Ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura, estabelecendo uma nova Política Nacional de
Biocombustíveis, RenovaBio, que vai aumentar a eficiência de produção dessa alternativa aos
combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões (BRASIL, 2017a).
Na América Latina, existem outros importantes Estados na busca pela ampliação
do uso das energias renováveis, inclusive da solar. Destaque pode ser dado ao México que será
tratado a seguir.
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4.1.2 México
O México é um país altamente vulnerável aos impactos adversos das mudanças
climáticas, sua localização entre dois oceanos, bem como a sua latitude e topografia aumentam,
significativamente, a sua exposição a eventos hidrometeorológicos extremos (UNFCCC,
2017a).
Segundo a Agência Internacional das Energias Renováveis (IRENA),
O México é o 10º maior produtor de petróleo e gás natural do mundo. No entanto, as
energias renováveis (RE) são muito pouco desenvolvidas neste país: excluindo a
biomassa, elas apenas satisfazem 3,8% do consumo final de energia no país em 2013,
uma parcela que poderia atingir cerca de 10% no horizonte 2030 de acordo com as
projeções atuais. (IRENA, 2015, tradução nossa).11

Nos últimos 50 anos, o México experimentou mudanças na temperatura e na
precipitação média. Foi registrado um aumento médio da temperatura superior a 0,85 ° C. Ao
mesmo tempo, o México sofreu um aumento do número de eventos climáticos extremos, como
ciclones tropicais, inundações e secas que levaram à perda de vidas humanas, bem como a
elevados custos sociais e econômicos.
Sob vários cenários de mudanças climáticas para o México, há projeções de
mudanças na temperatura média anual de até 2 ° C no norte do país no curto prazo (2015-2039),
enquanto na maior parte do território os cenários projetam um intervalo de 1 ° C a 1,5 ° C. No
que se refere à redução anual da precipitação, está prevista uma faixa de 10 a 20% em todo o
território.
Além disso, os impactos dos eventos hidrometeorológicos resultaram em perdas
econômicas em um valor anual de 730 milhões de pesos entre 1980-1999 e 21.950 milhões de
pesos (cerca de 1,4 bilhões de dólares) para 2000 – 2012. (UNFCCC, 2017a).
De acordo com o Programa Especial das Mudanças Climáticas (PECC) 2014-2018,
em 2014 havia 319 municípios (13% do número total de municípios no México) altamente
vulneráveis aos impactos adversos das mudanças climáticas, incluindo secas, inundações e
deslizamentos de terra.
Desta forma, segundo dados submetidos à UNFCCC, no âmbito do INDC, o
México está comprometido com as metas do Acordo de Paris em manter o aumento da
temperatura global em menos de 2ºC.

Le Mexique est le 10e producteur de pétrole et de gaz naturel dans le monde. Les énergies renouvelables (EnR)
sont en revanche peu développées dans ce pays : hors biomasse, elles satisfont seulement 3,8% de la consommation
d’énergie finale dans le pays en 2013, une part qui pourrait atteindre environ 10% à l’horizon 2030 selon les
projections actuelles.
11
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Desde 2000, o México publicou três Estratégias Nacionais para as Mudanças
Climáticas e, em 2009, adotou o primeiro Programa Especial das Mudanças Climáticas, além
de apresentar cinco Comunicados Nacionais com o inventário de emissões de gases do efeito
estufa à Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas.
Em abril de 2012 o Congresso Mexicano aprovou unanimemente a Lei Geral sobre
Mudanças Climáticas (LGCC), que entrou em vigor em 2013, o que o tornou o primeiro país
em desenvolvimento a ter uma lei específica sobre o assunto. Com isso, desenvolveu
instituições e instrumentos para redução das emissões de gases do efeito estufa e ampliou sua
capacidade de adaptação às mudanças climáticas.
As medidas para redução de emissões também resultou em benefícios para a saúde
dos mexicanos. Desta forma, tanto a Estratégia Nacional sobre Mudanças Climáticas, com
metas para 10, 20 e 30 anos, como o Programa Especial para Mudanças Climáticas 2014 – 2018
incluíram medidas relacionadas aos gases de efeito estufa e aos particulados, também
denominados Short-Lived Climate Pollutant12. O INDC do México engloba ações de mitigação
para a redução destas duas categorias de poluentes, sendo o CO2 com maior tempo de vida na
atmosfera do que os particulados ou PCCP.
A inclusão de particulados nas diretrizes mexicanas amplia a ambição e
comprometimento do país com as medidas para se evitar as mudanças climáticas.
O INDC do México possui dois componentes: um para mitigação e outro para
adaptação. Além disso, existem medidas mitigadoras autônomas, que serão realizadas pelo
Estado com seus próprios recursos e medidas condicionadas, que o México desenvolverá
contando com a cooperação internacional, com a transferência de tecnologias e recursos
adicionais.
A meta estabelecida pelo México foi de redução em 50% das suas emissões até
2050, quando comparado aos níveis de emissões do ano 2000, conforme estabelecido em Lei
Interna (LGCC).
Para preparação do INDC, diversos stakeholders foram consultados, incluindo
organizações não governamentais, representantes da academia e representantes das indústrias e
outros setores econômico, por meio de workshops e consultas em nível nacional.
As metas estabelecidas foram condicionadas e não condicionadas:

12

Poluentes Climáticos de Vida Curta (Tradução nossa).
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Para as metas não condicionadas pensa-se em uma redução de 25% das emissões e
particulados até 2030, que inclui a redução em 22% de gases do efeito estufa e 51% do Carbono
Preto.
Quanto à meta condicionada, a redução seria de 25% expressa acima, podendo-se
aumentar até 40% de forma condicional, sujeita a um acordo global que abordasse temas
importantes, incluindo preços internacionais de carbono, ajustes de fronteira de carbono,
cooperação técnica, acesso a recursos financeiros de baixo custo e transferência de tecnologia,
tudo em uma escala proporcional ao desafio das mudanças climáticas globais. Nas mesmas
condições, as reduções de GEE podem chegar a 36%, e as reduções de Carbono Negro a 70%
em 2030.
As medidas de adaptação adotadas pelo México priorizam a proteção de
comunidades

contra

os

impactos

das

mudanças

climáticas

como

os

eventos

hidrometeorológicos extremos relacionados a mudanças globais de temperatura. Além disso,
buscam o aumento da resiliência das infra-estruturas estratégicas e dos ecossistemas que
acolhem a biodiversidade nacional. Para atingir essas prioridades, o México, entre outras coisas,
fortalecerá a capacidade de adaptação de pelo menos 50% dos municípios nem categorias "mais
vulneráveis", estabelecerá sistemas de alerta precoce e gerenciamento de riscos em todos os
níveis de governo e alcançará um taxa de desmatamento de 0% até o ano 2030. Algumas das
ações de adaptação apresentaram sinergias favoráveis positivas com ações de mitigação.
Apesar de as emissões mexicanas de GEE representarem apenas 1,4% das emissões
globais e as emissões líquidas per capita, inclusive de todos os setores, são de 5,9 tCO2e, o
México se vale de um conjunto de normativas e diretrizes para a atuação frente às mudanças
climáticas, traduzidas nos seguintes instrumentos:
 Lei Geral sobre Mudanças Climáticas. 2012
 Estratégia Nacional sobre Mudanças Climáticas, 10-20-40 anos. 2013
 Taxa de carbono. 2014
 Registro Nacional de Emissões e Reduções de Emissões. 2014
 Reforma energética (leis e regulamentos). 2014
Além de estar em processo o desenvolvimento de um novo conjunto de normas e
regulamentos.
As ações a serem tomadas para reduzir a vulnerabilidade das comunidades mais
expostas aos impactos das mudanças climáticas para o período 2020-2030 são as seguintes:
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i. Garantir a segurança alimentar e o acesso à água em função das crescentes
ameaças climáticas através do gerenciamento integral de bacias hidrográficas, da
biodiversidade e da conservação da terra;
ii. Garantir a capacitação e participação da sociedade, comunidades locais, povos
indígenas, mulheres, homens, jovens, organizações civis e setor privado no planejamento
nacional e subnacional de mudanças climáticas;
iii. Reduzir a vulnerabilidade da população e aumentar sua capacidade de adaptação
através de sistemas de alerta precoce, gerenciamento de riscos, bem como monitoramento
hidrometeorológico, em todos os níveis de governo;
iv. Fortalecer a capacidade de adaptação da população através de mecanismos
transparentes e inclusivos de participação social, concebidos com enfoque de gênero e direitos
humanos;
v. Reduzir a vulnerabilidade da população através de ferramentas de planejamento
territorial e gerenciamento de riscos, como o Atlas Nacional de Vulnerabilidade e o Atlas
Nacional de Riscos;
vi. Investir proporcionalmente o financiamento atualmente prestado à atenção a
desastres hidrometeorológicos, aumentando as investidas para a prevenção de desastres;
vii. Impedir doenças que são exacerbadas pelas mudanças climáticas através de um
sistema de alerta precoce com informações epidemiológicas;
viii. Reduzir pelo menos 50% o número de municípios na categoria de "mais
vulneráveis" na PECC 2014-2018 e evitar que qualquer outro município caia nessa categoria.
ix. Realocar assentamentos humanos irregulares em zonas propensas a desastres
através de regulamentos de uso da terra.
Com relação à adaptação dos ecossistemas, são previstas as seguintes ações:
i. Alcançar uma taxa de desmatamento de 0% até o ano 2030.
ii. Reflorestar as bacias hidrográficas altas, médias e baixas, com especial atenção
às zonas ribeirinhas e tendo em conta espécies nativas na área;
iii. Conservar e restaurar os ecossistemas para aumentar a conectividade ecológica
de todas as Áreas Protegidas Naturais e outras áreas de conservação, através de corredores
ecológicos e atividades produtivas sustentáveis. Esta abordagem terá em conta a participação
equitativa da população e terá uma abordagem territorial;
iv. Aumentar substancialmente os Programas de Ação e Conservação de Espécies,
a fim de fortalecer a proteção de espécies prioritárias contra os impactos negativos das
mudanças climáticas;
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v. Aumentar a captura de carbono e fortalecer a proteção costeira com a
implementação de um esquema de conservação e recuperação de ecossistemas costeiros e
marinhos, como recifes de corais, manguezais, capim marinho e dunas;
vi. Garantir a gestão integral da água para seus diferentes usos (agricultura,
ecologia, urbanas, industriais e domésticos).
Também são previstas ações para o período de 2020 a 2030 com relação à
infraestrutura estratégica, que inclui as comunicações, os transportes, o turismo, a energia, o
saneamento, a gestão de água e resíduos, e sistemas produtivos:
i. Executar programas de realocação das infra-estruturas atualmente localizadas em
zonas de alto risco, com ênfase em destinos turísticos prioritários e implementar ações de
restauração de locais desocupados;
ii. Incorporar critérios de adaptação para projetos de investimento público que
incluam construção e manutenção de infraestrutura;
iii. Garantir o tratamento de águas residuais urbanas e industriais, garantindo
quantidade e boa qualidade de água em assentamentos humanos com mais de 500 mil habitantes
e monitorando seu desempenho;
iv. Aplicar normas específicas para proteção ambiental e adaptação aos efeitos
adversos das mudanças climáticas no planejamento, projeto, construção, operação e abandono
de instalações de turismo em ecossistemas costeiros;
v. Garantir a segurança das barragens e infra-estruturas hidráulicas estratégicas,
bem como a infraestrutura estratégica de comunicação e transporte;
vi. Fortalecer a diversificação da agricultura sustentável pela conservação de
germoplasma e espécies de milho nativo, conforto térmico para gado, desenvolvimento de
agroecossistemas, através da incorporação de critérios climáticos em programas agrícolas;
Para implementação das ações previstas, é fundamental consolidar plataformas para
o intercâmbio de conhecimentos e informações relacionadas à adaptação nos três níveis de
governo, bem como fortalecer as redes com instituições acadêmicas e sociedade civil.
O governo mexicano identificou uma série de áreas onde a transferência de
tecnologia pode ser benéfica ao país para a adaptação, inclusive através de:
 Acesso a sistemas de informação para monitorar eventos hidrometeorológicos
em tempo real e assim consolidar e aprimorar os sistemas de alerta precoce;
 Disponibilidade de métodos e ferramentas para avaliar impactos climáticos,
vulnerabilidade e adaptação em setores e regiões específicos;
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 Tecnologias para economia de água, reciclagem, captura, irrigação e manejo
sustentável para fins agrícolas;
 Tecnologias de transporte que são resistentes aos efeitos adversos das mudanças
climáticas em particular para estradas e transporte maciço;
 Tecnologias para a proteção das infra-estruturas costeiras e fluviais.
No setor energético, é percebida uma ampliação da participação das energias
renováveis. No ano de 2017, o México recebeu o maior investimento da América Latina em
painéis solares fotovoltaicos, em transação na Villanueva. O investimento estimado foi de US$
650 milhões pela Enel em seu complexo fotovoltaico de 754MW, que sem dúvida é um
significativo projeto solar (BURSONI, 2017).
Segundo a Secretaria de Energia do México, a energia renovável é uma opção de
eletricidade de baixo custo graças aos avanços extraordinários da tecnologia.
Como resultado da terceira Subestação Elétrica de Largo Plazo se obteve um dos
preços mais econômicos, 20,57 dólares por megawatt hora, e um dos mais baixos alcançados
internacionalmente. Com isto, serão construídas 15 novas centrais de energias limpas em oito
estados, que agregarão ao Sistema Elétrico Nacional 2.562 megawatts.
Entre estes projetos, prevalece a energia fotovoltaica, seguida da eólica, tecnologias
de grande relevância na infraestrutura elétrica do país.
A conclusão de três Subestações Elétricas se somarão as 7451 megawatts de nova
capacidade de geração limpa, com cerca de 9 bilhões de dólares de recursos, que permitirão
chegar próximos à meta nacional de alcançar em 2024 35% de geração proveniente de fontes
energéticas renováveis. Em solar e eólica, no início do atual governo, só se contava com 4% da
geração elétrica total do país, com os novos projetos, se chegará aos 11%. (CENACE, 2017).
Conforme destacado pelo Secretário de Energia, Pedro Joaquin Coldwell, o México
tem conseguido tarifas bem baixas para as energias fotovoltaicas e eólica e, com as subestações
instaladas, o México tem potencial de construir, nos próximos 3 anos, 52 novas centrais,
principalmente fotovoltaicas e eólicas. Desta forma, quase a metade dos estados mexicanos
teriam pelo menos uma central de energia limpa instalada até 2021, o que representaria um
crescimento de 170% da capacidade de energias renováveis solar e eólica. (SENER, 2017).
É importante salientar, ainda, diante do exposto, as projeções mais esperançosas e
positivas sobre o México, de acordo com a IRENA, quando observa;
o México poderia obter 46% de sua eletricidade a partir de energia renovável em 2030
(contra 13,8% em 2013), principalmente através de energia eólica (terrestre),
hidrelétrica e fotovoltaica. Deve-se notar que o México também pode confiar mais na
energia geotérmica, já que o país já é o quinto maior produtor mundial de eletricidade
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a partir desta energia (atrás dos Estados Unidos, Filipinas, Indonésia e Nova
Zelândia). (IRENA, 2015, tradução nossa). 13

Outro país de importância na cena Latino americana no que diz respeito à
participação nas medidas de mitigação das mudanças climáticas é o Chile, especialmente pelo
seu posicionamento na costa do Oceano Pacífico que lhe confere grande vulnerabilidade aos
impactos socioambientais e econômicos advindos das intempéries provocadas pelas alterações
nas condições climáticas globais.

4.1.3 Chile
Segundo o documento de Contribuições Nacionalmente Determinadas do Chile
(INDC), trata-se de um país de alta vulnerabilidade às mudanças climáticas. Os impactos das
mudanças climáticas sobre a pesca e aquicultura, recursos e ecossistemas, o setor da silvicultura
e agropecuária, as temperaturas e pluviometria são vulnerabilidades destacadas no 5º Informe
do IPCC. (UNFCCC, 2017a)
O país tem feito esforços contra as mudanças climáticas, dentre os quais se destaca
o incentivo às energias renováveis não convencionais, que, inclusive se respalda na Lei
20.698/2013, que exige, até o ano de 2025 que 20% dos contratos energéticos provenham de
energias renováveis. O custo da geração de energia elétrica no Chile hoje, baseado em uma
matriz que depende dos combustíveis fósseis, é um dos mais altos dos países da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OECD14.
A agenda energética em execução sob a administração atual considera em sua
concepção a participação ativa de todos os setores da sociedade, incluindo o privado e a
sociedade civil, além disso, procura avançar em direção a uma matriz mais limpa e criar
barreiras enfrentadas pelas energias renováveis não convencionais no país, apontando que 45%
da capacidade de geração elétrica instalada no país, entre 2014 e 2025, provêm desse tipo de
fonte. No ano de 2014, o Chile duplicou a capacidade instalada de energia renovável não
D’après les projections de l’IRENA, le Mexique pourrait tirer 46% de son électricité des EnR dès 2030 (contre
13,8% en 2013), principalement grâce aux énergies éolienne (terrestre), hydraulique et photovoltaïque. Précisons
que le Mexique pourrait également davantage s’appuyer sur la géothermie, le pays étant déjà le 5e producteur au
monde d’électricité à partir de cette énergie (derrière les États-Unis, les Philippines, l’Indonésie et la NouvelleZélande).
14
A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) é uma organização internacional
composta por países (Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Noruega,
Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça, Turquia, Alemanha, Espanha, Canadá, USA, Japão,
Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, México, República Checa, Hungria, Polónia, Coreia do Sul, Eslováquia,
Chile, Eslovênia, Israel) que promovem os princípios da democracia representativa e da economia de livre
mercado. A organização atua como uma plataforma que pretende comparar políticas econômicas, solucionar
problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. (MARIA, 2015).
13
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convencional com em relação à capacidade existente em 2013, e as propostas recentes de
fornecimento de energia elétrica concedidas a este tipo de tecnologia, mostram que esse
crescimento continuará, impulsionado por investimentos que o setor privado faz nessa área.
No Chile existe, desde 2014, um imposto tanto sobre as emissões de contaminantes
globais, como o CO2 procedentes de fontes fixas como a emissão de contaminantes locais (SOx,
NOx, PM). No caso do CO2, foi fixado um imposto de US$5 por tonelada emitida.
Considerando a América Latina, o Chile contribuiu, em 2012, com 4,7% das
emissões da região, ficando abaixo do México, Brasil, Argentina e Venezuela. Em nível
mundial, sua contribuição foi de cerca de 0,25% das emissões globais.
No que diz respeito à atuação do Chile para a redução do aquecimento global, são
tomadas medidas baseadas em cinco pilares fundamentais: i.Mitigação, ii. Adaptação, iii.
Construção e Fortalecimento de Capacidades, iv. Desenvolvimento e Transferência de
Tecnologias e v. Financiamento.
Neste contexto, o Chile se compromete até 2030, a reduzir suas emissões de CO2
por unidade de PIB em 30% quando comparado ao nível alcançado em 2007, considerando um
crescimento econômico futuro que lhe permita implementar as medidas adequadas para
alcançar este compromisso.
Adicionalmente, e vinculado à obtenção de aportes monetários internacionais, ou
seja, como meta condicionada, o país se compromete até 2030, a aumentar sua taxa de redução
de emissões de CO2 por unidade de PIB até alcançar uma diminuição entre 35% a 45% com
relação ao nível medido em 2007, também considerando um crescimento econômico futuro que
lhe permita implementar as medidas adequadas para alcançar este compromisso.
Para o setor de Uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y silvicultura UTCUTS, o Chile se compromete a realizar o manejo sustentável e a recuperação de 100.000
hectares de floresta, principalmente nativa, que representará capturas e redução de Gases de
Efeito Estufa em torno de 600.000 toneladas de CO2 equivalentes anuais, a partir de 2030.
O Chile se compromete a reflorestar 100.000 hectares, em sua maioria com espécies
nativas, que representarão capturas de entre 900.000 e 1.200.000 toneladas de CO2 equivalente
anuais a partir de 2030.
O Chile conta com uma série de instrumentos para contribuição contra os efeitos
das mudanças climáticas e o principal é a Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento
forestal (Ley N° 20.283/2008), que outorga uma bonificação para atividades que favoreçam a
regeneração, recuperação ou proteção de matas nativas.
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Entre outros instrumentos, o Chile definiu uma Agenda Nacional de Energia
liderada pelo Ministério de Energia e que inclui as seguintes metas: 30% redução de custos
marginais de energia elétrica até 2018, 20% da matriz energética se componha de energias
renováveis não convencionais até 2025, 20% de redução do consumo projetado de energia até
2025 e o desenho de uma estratégia de desenvolvimento de energia a longo prazo.
Um recurso que está em vias de desenvolvimento pelas autoridades chilenas é a
energia solar concentrada. Existe um projeto em andamento de 100 MW, que “permite
almacenamiento para las horas necesarias para la energía solar”, justificou Vásquez Páez.
Segundo projeções, a Divisão de Energias Renováveis poderia desenvolver mais de 500 GW
desta tecnologia. (GUBINELLI, 2017).
Além disso, segundo a Chefe da Unidade de Gestão de Informação chilena, está
sendo montado um empreendimento que alia a energia solar à maremotriz e se analisa o uso de
baterias em grandes empreendimentos, devido ao baixo custo dos acumuladores. (GUBINELLI,
2017).
Reforçando os compromissos do país com políticas energéticas que contribuam
para o controle das mudanças climáticas, o Chile, por meio de pronunciamento do Ministério
de Energia assumiu novos objetivos: que até 2035 a matriz energética contemple 60% de
energias limpas (incluindo represas hidroelétricas de mais de 20 MW) e até 2050 essa cifra
cresça para 70%, e que deste total mais de 30% seja constituída por energias renováveis não
convencionais: eólica, bioenergias, geotérmica, maremotriz e solar.
Como visto, as iniciativas na América Latina incluem planejamentos de curto,
médio e longo prazo para ampliação do uso de energias renováveis na matriz energética,
incluindo a ampliação de usinas solares.
Apesar de não serem os principais emissores de gases de efeito estufa, a sinergia
das emissões, gera impactos significativos na atmosfera e, portanto, é importante a participação
destes países na reversão do quadro de mudanças climáticas previstos pelos cientistas do IPCC.
Nesta linha de raciocínio, outros continentes devem também tomar medidas para
redução de suas emissões para que, em conjunto, seja possível atingir os objetivos traçados
dentro do Acordo de Paris. Desta forma, na sequência, são apresentadas as metas de
contribuições nacionalmente determinadas de alguns Estados da Ásia, de forma que se possa,
ao final, fazer uma comparação entre as propostas feitas por diversos países em diferentes
regiões do planeta.
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4.2 ÁSIA
A Ásia é o maior continente do mundo, tanto em área ocupada, como em tamanho
da população. O Sul da Ásia, em função de suas características topográficas é uma das regiões
mais ameaçadas pelas consequências das mudanças climáticas, apesar do Estado abrigar o
Monte Everest (com quase 9.000 metros de altitude), possui muitas ilhas com baixas altitudes
e sua costa está extremamente exposta. A título de exemplo, se o aumento do nível do mar
chegar a um metro, significará a inundação de 17% do território de Bangladesh, que possui
aproximadamente 131 milhões de habitantes. Além de causar significativos impactos sobre os
ecossistemas, inclusive sobre os manguezais, que são considerados patrimônio mundial.
(POWERS, 2012).
Pelo fato de abrigar um enorme contingente populacional, a Ásia é uma região de
extrema vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas e, por isso, deve se predispor a
implementar planos de adaptação, mitigação e resiliência das cidades em todo o território.
Em seu artigo, no Jornal “Le Temps”, intitulado “Os trabalhadores do solar se
deslocam cada vez mais para a Ásia”15, o jornalista suíço, Servan Peca, afirma, nesses termos
que:
A China está fortalecendo seu domínio no mercado global de energia fotovoltaica. Ela
concentra mais da metade dos empregos no setor, de acordo com um novo estudo que
também confirma o declínio dos fabricantes europeus 16 (PECA, 2017, s.p. – tradução
nossa).

Percebe-se, desse modo, as novas tendências no que tange a energia fotovoltaica
com as dificuldades encontradas pelas grandes empresas europeias e latinas, considerando a
perda de empregos nos países vistos até então, maiores mercados mundiais, incluindo Brasil,
Japão, Alemanha e França. Segundo PECA (2017), o setor da energia solar, desde 2011, perdeu
2/3 (dois terços) de seus efetivos e as empresas fecharam as portas, devido, segundo a Agência
Internacional de Energia (IRENA), a baixa demanda e falta de competitividade dos fabricantes.
E a consequência de tudo isso é a explosão no mercado mundial da fotovoltaica chinesa com
investimentos bilionários, tendo como um dos beneficiários, a Tailândia. De acordo com a
IRENA, é o quarto maior fornecedor global de painéis. (PECA, 2017).

Les emplois du solaire se déplacent toujours plus vers l’Asie.
La Chine renforce sa domination sur le marché mondial du photovoltaïque. Elle concentre plus de la moitié des
emplois du secteur, selon une nouvelle étude qui confirme aussi le déclin des fabricants européens.
15
16
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Para compreender melhor a relação do continente asiático com as mudanças
climáticas, são apresentadas, a seguir, a forma com que alguns Estados (Índia, China e Rússia17)
estão trabalhando no âmbito do Acordo de Paris e da implementação das energias renováveis
como forma de ampliação do desenvolvimento sustentável e mitigação do aquecimento global.

4.2.1 Índia
A Índia possui a segunda maior população do mundo, com cerca de 1.311.050.527
habitantes (IBGE, 2016). Representa 2,4% da superfície mundial, mas suporta cerca de 17,5%
da população mundial. Abriga a maior proporção de pobres globais (30%), cerca de 24% da
população mundial sem acesso a eletricidade (304 milhões), cerca de 30% da população global
dependendo de biomassa sólida para cozinhar e 92 milhões sem acesso seguro à água potável.
O consumo anual médio de energia na Índia em 2011 foi de apenas 0,6 toneladas de óleo
equivalente per capita, em comparação com a média global de 1,88 per capita (UNFCCC,
2017a).
Com apenas 3,13% de áreas protegidas no território nacional e uma produção de
876,12 mil barris de petróleo por dia (IBGE, 2016), precisa concentrar esforços para promover
ações socioambientais de controle das emissões de gases de efeito estufa.
O Governo da Índia, ao ratificar o Acordo de Paris, reforçou o compromisso de
seguir o caminho de baixa emissão de carbono para o progresso e assumiu a busca por fontes
de energia e tecnologias mais limpas, com apoio de recursos financeiros internacionais.
(UNFCCC, 2017a).
Essa abordagem está ancorada na visão inspirada pela famosa exortação de
Mahatma Gandhi; "A Terra tem recursos suficientes para atender às necessidades das pessoas,
mas nunca terá o suficiente para satisfazer a ganância das pessoas". (UNFCCC, 2017a).
A abordagem do país inclui medidas de Adaptação, Mitigação, Finanças,
Transferência de Tecnologia, Capacitação e Transparência de Ação e Apoio.
A Índia declarou um objetivo voluntário de reduzir a intensidade de emissões de
seu PIB em 20-25%, em relação aos níveis de 2005, até 2020, apesar de não ter obrigações
vinculativas de mitigação conforme a Convenção (soft law). Uma série de medidas políticas foi
lançada para atingir esse objetivo. É uma questão de satisfação que o Programa de Meio
Ambiente das Nações Unidas (PNUMA) em seu Relatório de Intervalo de Emissão 2014

17

A Rússia se encontra na Eurásia, estendendo-se por quase metade da Europa e por cerca de um terço da Ásia.
(IBGE, 2016).
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reconheceu a Índia como um dos países em curso para atingir seu objetivo voluntário. As metas
da Índia para o período de 2012 a 2030 foram:
1. Propiciar e propagar ainda mais um modo de vida saudável e sustentável baseado
em tradições e valores de conservação e moderação.
2. Adotar um caminho amigável para o clima e um caminho mais limpo do que
aquele seguido até agora por outros no nível correspondente de desenvolvimento econômico.
3. Reduzir a intensidade das emissões de seu PIB em 33% a 35% até 2030 a partir
do nível de 2005.
4. Alcançar cerca de 40% da capacidade instalada de energia elétrica acumulada de
recursos energéticos não-combustíveis fósseis até 2030 com a ajuda de transferência de
tecnologia e financiamento internacional de baixo custo, inclusive do Green Climate Fund
(GCF).
5. Criar um coletor de carbono adicional de 2,5 a 3 bilhões de toneladas de CO2
equivalente através de floresta adicional e cobertura de árvores até 2030.
6. Melhorar a adaptação às mudanças climáticas através do aumento dos
investimentos em programas de desenvolvimento em setores vulneráveis às mudanças
climáticas, particularmente agricultura, recursos hídricos, região do Himalaia, regiões costeiras,
gestão da saúde e desastres.
7. Mobilizar fundos nacionais e novos e adicionais de países desenvolvidos para
implementar as ações de mitigação e adaptação acima em vista do recurso necessário e da
lacuna de recursos.
8. Construir capacidades, criar estruturas domésticas e arquitetura internacional
para a rápida difusão da tecnologia de ponta do clima na Índia e para a Investigação e
Desenvolvimento colaborativa conjunta para essas tecnologias futuras.
Para ajudar a atingir estes objetivos, a Índia possui um plano definido de ação para
energia limpa, eficiência energética em vários setores de indústrias, medidas para alcançar uma
menor intensidade de emissão no setor automotivo e de transporte, além de um principal
impulso voltado à geração de eletricidade por fontes de origem não fóssil e um setor de
construção baseado na conservação de energia.
O país comprometeu-se a expandir sua capacidade das energias renováveis de 34
gigawatts, em 2015, para 175 gigawatts, até 2022. Para se certificar de que esse objetivo é
viável, em abril o governo divulgou metas detalhadas de como chegar até lá. Além disso, a
Índia tem eliminado os subsídios ao diesel e à gasolina. E, em março de 2016, o governo dobrou
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o imposto sobre o carvão, o lignite e a turfa, destinando os recursos para o financiamento de
energia limpa, como a energia solar. (KIDWAI, 2016).
Na Índia, as instalações solares nos telhados das casas geraram 4,9 GW em 2016, e
desenvolvedores de projetos domésticos ganharam mais que 90% da capacidade fotovoltaica
oferecida – beneficiando a geração de emprego (Bridge to India, 2016b). Enquanto os
instaladores domésticos foram bem, os fabricantes de painéis e células fotovoltaicas
continuaram a luta. Os módulos feitos na Índia são 10% mais caro que as importações chinesas,
que são responsáveis pela maior parte dos painéis instalados (Mercom Capital Grupo, 2017).
Após a decisão da OMC contra os requisitos do conteúdo produzido na Índia, o governo
procurou outras formas de apoiar a indústria, que incluem subsídios de capital, empréstimos
isentos de juros e isenções fiscais (Mercom Grupo Capital, 2017). Para 2017, o emprego das
instalações fotovoltaicas deve continuar a expandir dramaticamente, dado que é esperada a
adição de 8,8 GW de capacidade, quase o dobro de 2016 (Ponte para a Índia, 2017). O Coucil
on Energy Environment and Water (CEEW) e National Research Development Corporation
(NRDC) estimam que projetos de energia fotovoltaica poderiam criar 58 mil empregos diretos
até 2022 (CEEW, 2017). (IRENA, 2017).
Na próxima década, as necessidades de investimento do setor elétrico indiano
deverão se aproximar de US$ 1 trilhão — uma oportunidade de investimento suficientemente
grande para chamar a atenção das grandes multinacionais. O primeiro grande leilão de energia
solar na Índia atraiu ofertas de conglomerados de energia do país (por exemplo, o grupo Adani,
Aditya, Hero, em parceria com a Foxconn de Taiwan), as principais empresas de serviços
públicos globais (ENEL da Itália, GDF da França) e também as empresas especializadas em
energias renováveis indianas (ReNew Power) apoiadas por financiadores globais (ADB,
Goldman Sachs e JICA do Japão). (BARBOSA, 2017).
O carvão mineral foi a principal fonte energética utilizada na Índia por muitos anos.
Entretanto, em 2017, o país ultrapassou o patamar de 50 gigawatts (GW) de capacidade
instalada de energias renováveis (excluindo hidrelétricas), representando 15% da matriz
energética.
A energia solar, com preços decrescentes, é importante para o setor. Para se ter uma
ideia, as ofertas iniciais para o primeiro grande leilão solar de 2017 mostram um recorde de
baixa: US$ 53.50/MWh, 16% menor em relação ao ano anterior, conforme dados do Instituto
de Economia e Análise Financeira de Energia (IEEFA).
Conforme publicado pela revista Exame,
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O projeto de Plano Nacional de Eletricidade da Índia, lançado em dezembro de 2016,
prevê expandir em cinco vezes a capacidade gerada por energias renováveis para 258
GW até 2027. Isso reduziria a atual participação de 66% das térmicas na geração de
energia na Índia para 43%, o que ajudaria a tornar o país independente das
importações de carvão.
“Os custos por unidade de energia estão caindo. Esses preços são comercialmente
viáveis e provavelmente vão diminuir novamente em 2018, e depois em 2019, já que
os custos da energia solar vêm caindo globalmente em 10% ao ano”, prevê Tim
Buckley, diretor de Estudos de Finanças de Energia do Instituto de Economia e
Análise Financeira de Energia (IEEFA), em comunicado à imprensa.
A questão também assume importância tremenda dado os compromissos assumidos
pela Índia na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas —
o país é o maior emissor de gases de efeito estufa após os EUA e a China.
Considerando que a demanda indiana por eletricidade deverá crescer 3,8 vezes entre
2017 e 2040, quanto mais renováveis melhor para o país e melhor para o Planeta.
(BARBOSA, 2017).

A queda dos custos com a energia solar na Índia está atrelada a diversos fatores: os
preços dos painéis solares caíram 30% em relação a 2016; os custos dos financiamentos também
reduziram e a taxa de câmbio da Índia se estabilizou, permitindo que os valores em dólar da
tecnologia gerassem um valor menor em rupia indiana.
Além disso, o acesso ao capital global, por meio de fundos e financiamentos para
projetos de infraestrutura renovável na Índia está se expandindo rapidamente, o que beneficia
o mercado de trabalho, ou seja, os instaladores indianos estão aprendendo com a prática a usar
as mais recentes tecnologias.
Importante atuação tem também a Corporação de Energia Solar da Índia – SECI,
entidade do governo central que fornece apoio financeiro a projetos da área e proteção de
inflação parcial por meio de indexação.
A Índia está executando um dos maiores programas de expansão de capacidade
renovável no mundo. Entre 2002 e 2015, a participação da capacidade da rede renovável
aumentou 6 vezes, de 2% (3,9 GW) para cerca de 13% (36 GW). Este impulso de aumento de
dez vezes na década anterior deve ser ampliado significativamente com o objetivo de alcançar
a capacidade de energia renovável de 175 GW nos próximos anos. A Índia também decidiu
ancorar uma aliança solar global, a Agência Internacional de Política Solar e Aplicação
(InSPA), de todos os países localizados entre o Trópico do Câncer e o Trópico do Capricórnio
(UNFCCC, 2017a).
A energia solar na Índia está preparada para crescer significativamente com a
Missão Solar como uma iniciativa importante do Governo indiano. A capacidade de energia
solar instalada aumentou de apenas 3,7 MW em 2005 para cerca de 4060 MW em 2015, com
um CAGR de mais de 100% ao longo da década. O ambicioso programa de expansão solar
busca aumentar a capacidade de 100 GW até 2022, o que deverá ser aumentado posteriormente.
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Um esquema para o desenvolvimento de 25 Parques Solares, Projetos Ultra Mega de Energia
Solar, projetos solares de canal e cem mil bombas solares para agricultores está em diferentes
estágios de implementação. O governo da Índia também está promovendo a solarização de todas
as 55.000 bombas de gasolina em todo o país, das quais cerca de 3.135 bombas de gasolina já
foram solarizadas. (UNFCCC, 2017a).
Para tanto, conforme apresentado em seu INDC (2015), foram estabelecidas
algumas estratégias de mitigação consolidadas da seguinte maneira:
 Green Generation for Clean & Energy Secure India: aumento de mais de 5 vezes
em capacidade renovável de 35 GW (até março de 2015) para 175 GW até 2022.
 A Missão Solar Nacional ampliou cinco vezes de 20 GW para 100 GW até 2022.
O Aeroporto de Kochi é o primeiro aeroporto do mundo a correr completamente com energia
solar.
 Praças de pedágio com energia solar previstas para todas as cabines de cobrança
de pedágio em todo o país.
 National Smart Grid Mission lançado para uma eficiente rede de transmissão e
distribuição.
 Projetos do Corredor de Energia Verde estão sendo implementados para
assegurar a evacuação de plantas de energia renovável.
 Campanha nacional para conservação de energia lançada com o objetivo de
economizar 10% do consumo atual de energia até 2018-19.
 Lançou Smart Cities Mission para desenvolver cidades de nova geração
construindo um ambiente limpo e sustentável.
 Desenvolvimento da cidade do património nacional Yojana (HRIDAY) lançado
para reunir o planejamento urbano, o crescimento econômico e a conservação do patrimônio de
forma inclusiva.
 Missão Atal para Rejuvenescimento e Transformação Urbana (AMRUT) é uma
nova missão de renovação urbana para 500 cidades em toda a Índia.
 Lançou a única missão Swachh Bharat (Missão Clean India) para tornar o país
limpo e livre de lixo até 2019.
Estas são importantes ações para atender às promessas firmadas no âmbito do
Acordo de Paris e, para isso, estimativas preliminares indicam que a Índia precisaria de cerca
de US $ 206 bilhões (a preços 2014-15) entre 2015 e 2030 para implementar ações de adaptação
na agricultura, silvicultura, infra-estrutura pesqueira, recursos hídricos e ecossistemas.
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Além disso, seriam necessários investimentos adicionais para fortalecer a
resiliência e a gestão de desastres e transferência de tecnologia. Um estudo do Banco Asiático
de Desenvolvimento sobre a avaliação dos custos da adaptação às mudanças climáticas no sul
da Ásia indica que o custo aproximado de adaptação para a Índia apenas no setor de energia
seria cerca de US $ 7,7 bilhões na década de 2030. O relatório também projeta os danos
econômicos e as perdas na Índia das mudanças climáticas em torno de 1,8% do seu PIB
anualmente até 2050. Os requisitos de mitigação são ainda maiores. As estimativas da NITI
Aayog (Instituição Nacional para Transformar a Índia) indicam que as atividades de mitigação
para desenvolvimento moderado de baixo carbono custariam cerca de US $ 834 bilhões até
2030 aos preços de 2011 e, por isso a Índia deverá recorrer aos fundos e financiamentos
internacionais. (UNFCCC, 2017a)
Outros países da Ásia também tem se comprometido com as metas firmadas no
âmbito do Acordo de Paris e um exemplo é a China, que tem se empenhado e criado metas
ousadas para redução das emissões, apresentadas a seguir.

4.2.2 China
Assim como na Índia, o principal recurso utilizado para produção de energia era o
carvão, até meados de 2015. Entretanto, as energias renováveis tem ganhado espaço no cenário
interno.
Em 2017, foi inaugurada na China uma estação de energia solar em formato de um
urso panda, um dos animais mais característicos do país asiático (UOL, 2017). A estação é a
primeira de uma parceria entre a empresa chinesa China Merchants New Energy e o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), assinada em setembro de 2016. A
capacidade total de geração de energia será de 100 MW (megawatt), dos quais 50 já foram
integrados à matriz energética do país, de acordo com a empresa responsável pelo projeto.
Quando estiver com 100% da capacidade instalada em funcionamento, a estação
poderá gerar 3,2 bilhões de kWh (quilowatt-hora) de energia em 25 anos, segundo a empresa.
Esse volume representa uma economia de 1,056 milhão de tonelada de carvão (usado na
produção de energia térmica) ou uma redução de 2,74 milhões de toneladas na emissão de
dióxido de carbono (CO2) no meio ambiente (UOL, 2017).
A implantação de projetos como estes fortalecem e ajudam o país a atingir as metas
de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) estabelecidas pela China, que está
empenhada em cumprir e ultrapassar as metas acordadas.
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Com isso em vista, no início de 2016, a China revelou seu plano quinquenal,
mapeando a estratégia do país para o desenvolvimento econômico e social. O plano que
abrangeu o período de 2016 a 2020 deu grande ênfase ao esverdeamento da economia. Na
verdade, dados sugerem que a China provavelmente irá superar seus compromissos climáticos
para 2020. Além disso, nos primeiros oito meses de 2016, a China fechou 150 milhões de
toneladas de capacidade de mineração de carvão, com outras 100 milhões de toneladas de
capacidade programadas para terminar no final do ano (KIDWAI, 2016).
A China anunciou internacionalmente que, até 2020, irá reduzir a sua emissão de
dióxido de carbono por unidade do PIB:
lower carbon dioxide emissions per unit of GDP by 40% to 45% from the 2005 level,
increase the share of non-fossil fuels in primary energy consumption to about 15%
and increase the forested area by 40 million hectares and the forest stock volume
by1.3 billion cubic meters compared to the 2005 levels. In this connection, China
hasenacted and implemented the National Program on Climate Change, the Work
Plan for Controlling Greenhouse Gas Emissions during the 12th Five-Year Plan
Period, the Comprehensive Work Plan for Energy Conservation and Emission
Reduction for the 12th Five Year Plan Period, the 12th Five Year Plan for Energy
Conservation and Emission Reduction, the 2014-2015 Action Plan for Energy
Conservation, Emission Reduction and Low-Carbon Development, and the National
Plan on Climate Change (2014-2020). China has accelerated the adjustment of its
industry and energy structures and invested great efforts in improving energy
efficiency, lowering carbon emissions and enhancing the ecosystem. China has
initiated carbon emission trading pilots in 7 provinces and cities and low-carbon
development pilots in 42 provinces and cities to explore a new mode of low-carbon
development consistent with its prevailing national circumstances.18
A. Implementing Proactive National Strategies on Climate Change19

18

Reduzir as emissões de dióxido de carbono por unidade de PIB em 40% a 45% em relação ao nível de 2005,
aumentar a parcela dos combustíveis não fósseis no consumo de energia primária para cerca de 15% e aumentar a
área florestada em 40 milhões de hectares e o volume de estoque da floresta em 1 0,3 bilhão de metros cúbicos em
relação aos níveis de 2005. Neste contexto, a China estabeleceu e implementou o Programa Nacional sobre
Mudanças Climáticas, o Plano de Trabalho para o Controle de Emissões de Gases de Efeito Estufa durante o 12º
Período do Plano Quinquenal, o Plano de Trabalho Integral para Conservação de Energia e Redução de Emissões
para o 12º Período do Plano de Cinco Anos, O 12º Plano Quinquenal para Conservação de Energia e Redução de
Emissões, o Plano de Ação 2014-2015 para Conservação de Energia, Redução de Emissões e Desenvolvimento
de Baixo Carbono, e o Plano Nacional de Mudanças Climáticas (2014-2020). A China acelerou o ajuste de suas
estruturas industriais e energéticas e investiu grandes esforços para melhorar a eficiência energética, reduzir as
emissões de carbono e melhorar o ecossistema. A China iniciou pilotos de negociação de emissões de carbono em
7 províncias e cidades e pilotos de desenvolvimento com baixa emissão de carbono em 42 províncias e cidades
para explorar um novo modo de desenvolvimento de baixo carbono consistente com as circunstâncias nacionais
prevalecentes.(tradução nossa).
19
A. Implementando Estratégias Nacionais Proativas sobre Mudanças Climáticas:
• Reforçar leis e regulamentos sobre mudanças climáticas;
• Integrar os objetivos relacionados à mudança climática nos planos nacionais de desenvolvimento econômico e
social;
• Formular a estratégia e o roteiro a longo prazo da China para o baixo desenvolvimento do carbono;
• Implementar o Programa Nacional sobre Mudanças Climáticas (2014-2020) e programas climáticos provinciais;
e
• Melhorar a administração geral do trabalho relacionado com as mudanças climáticas e fazer com que os
indicadores relacionados com as emissões de carbono desempenhem um papel orientador, subdividindo e
implementando metas e tarefas de mudança climática e melhorando o sistema de avaliação e responsabilização
do desempenho sobre mudanças climáticas e carbono baixo metas de desenvolvimento
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• To strengthen laws and regulations on climate change;
• To integrate climate-change-related objectives into the national economic
and social development plans;
• To formulate China’s long-term strategy and roadmap for low-carbon
development;
• To implement the National Program on Climate Change (2014-2020) and
provincial climate programs; and
• To improve the overall administration of climate-change-related work and
to make carbon-emission-related indicators play guiding role, by subdividing and
implementing climate change targets and tasks, and improving the performance
evaluation and accountability system on climate change andlow-carbon development
targets.
B. Improving Regional Strategies on Climate Change20
• To implement regionalized climate change policies to help identify
differentiated targets, tasks and approaches of climate change mitigation
and adaptation for different development-planning zones;
• To strictly control greenhouse gas emissions in Urbanized Zones for
Optimized Development;
• To enhance carbon intensity control in Urbanized Zones for Focused
Development and to accelerate green and low-carbon transformation in old industrial
bases and resource-based cities;
• To enhance the control of development intensity, to limit large-scale
industrialization and urbanization, to strengthen the planning and construction of
medium-and-small-sized towns, to encourage moderate concentration of population
and to actively push forward the appropriate scale production and industrialization
of agriculture in Major Agricultural Production Zones;
• To define ecological red lines, to formulate strict criteria for industrial
development and to constrain the development of any new carbon intensive projects
in Key Ecological Zones; and
• To introduce a withdrawal mechanism for those industries that do not
match with functions of development-planning zones and to develop low-carbon
industries in line with local conditions and circumstances.
C. Building Low-Carbon Energy System21

20

B. Melhorando as estratégias regionais sobre mudanças climáticas
• Implementar políticas regionalizadas de mudança climática para ajudar a identificar
alvos diferenciados, tarefas e abordagens de mitigação e adaptação às mudanças climáticas para diferentes zonas
de planejamento de desenvolvimento;
• Controlar rigorosamente as emissões de gases de efeito estufa nas Zonas Urbanizadas para Desenvolvimento
Otimizado;
• Reforçar o controle de intensidade de carbono nas Zonas Urbanizadas para Desenvolvimento Focado e acelerar
transformação verde e de baixo teor de carbono em antigas bases industriais e cidades baseadas em recursos;
• Reforçar o controle da intensidade do desenvolvimento, limitar a industrialização e a urbanização em grande
escala, fortalecer o planejamento e a construção de cidades de médio e pequeno porte, incentivar a concentração
moderada da população e promover ativamente a produção adequada de escala e industrialização da agricultura
nas principais zonas de produção agrícola;
• Definir linhas ecológicas, formular critérios rigorosos para o desenvolvimento industrial e restringir o
desenvolvimento de novos projetos intensivos em carbono nas Zonas Ecológicas Chave; e
• Introduzir um mecanismo de retirada para as indústrias que não correspondem às funções das zonas de
planejamento do desenvolvimento e desenvolver indústrias de baixas emissões de carbono de acordo com as
condições e circunstâncias locais.
21
C. Construindo Sistema de Energia de Baixo Carbono
• Controlar o consumo total de carvão;
• Melhorar o uso limpo do carvão;
• Aumentar a participação de eletricidade concentrada e altamente eficiente
geração de carvão;
• Para reduzir o consumo de carvão da geração de eletricidade de novas usinas a carvão a cerca de 300 gramas de
equivalente de carvão por quilowatts-hora;
• Ampliar o uso de gás natural: até 2020, atingindo mais de 10% do consumo de gás natural no consumo de energia
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• To control total coal consumption;
• To enhance the clean use of coal;
• To increase the share of concentrated and highly-efficient electricity
generation from coal;
• To lower coal consumption of electricity generation of newly built coalfired power plants to around 300 grams coal equivalent per kilowatt-hour;
• To expand the use of natural gas: by 2020, achieving more than 10% share
of natural gas consumption in the primary energy consumption and making efforts to
reach 30 billion cubic meters of coal-bed methane production;
• To proactively promote the development of hydro power, on the premise of
ecological and environmental protection and inhabitant resettlement;
• To develop nuclear power in a safe and efficient manner;
• To scale up the development of wind power;
• To accelerate the development of solar power;
• To proactively develop geothermal energy, bio-energy and maritime
energy;
• To achieve the installed capacity of wind power reaching 200 gigawatts,
the installed capacity of solar power reaching around 100 gigawatts and the
utilization of thermal energy reaching 50 million tons coal equivalent by 2020;
• To enhance the recovery and utilization of vent gas and oilfield-associated
gas; and
• To scale up distributed energy and strengthen the construction of smart
grid.

A substituição do carvão é evidenciada pelos valores investidos em 2015, em
energias renováveis - US$ 100 bilhões – isso é 36% do total global. Para 2017, a China planeja
implementar o maior sistema de comércio de emissões do mundo, expandindo seus sete
sistemas-piloto de negociação para o nível nacional (KIDWAI, 2016).
Em 2017, a China representou um aumento de mais de 1,5 milhões de empregos,
consolidando sua posição como o maior instalador e fabricante de painéis fotovoltaicos solares
do mundo. Além disso, no início deste ano (2017), a China’s National Energy Administration
(NEA) anunciou planos para investir CNY 2,5 trilhões (US $ 360 bilhões) em fontes renováveis
para geração de energia até 2020, incluindo USD 144 bilhões para energia solar, US $ 100
bilhões para a eólica e US $ 70 bilhões para energia hidrelétrica. A NEA projetou que mais de
13 milhões de empregos seriam criados entre 2016 a 2020 (REUTERS, 2017). Este seria um
ganho de 2,6 milhões de trabalhos anualmente. Os ganhos de trabalho adicionais podem ser

primária e fazendo esforços para chegar a 30 bilhões de metros cúbicos de produção de metano de carvão;
• Promover proativamente o desenvolvimento da energia hidrelétrica, sobre a premissa de proteção ecológica e
ambiental e reassentamento de habitantes;
• Desenvolver a energia nuclear de forma segura e eficiente;
• Ampliar o desenvolvimento da energia eólica;
• Para acelerar o desenvolvimento da energia solar;
• Desenvolver proativamente energia geotérmica, bioenergia e energia marítima;
• Para alcançar a capacidade instalada de energia eólica atingindo 200 gigawatts, a capacidade instalada de energia
solar atingindo cerca de 100 gigawatts e a utilização de energia térmica atingindo 50 milhões de toneladas de
equivalente de carvão até 2020;
• Reforçar a recuperação e utilização de gás de ventilação e gás associado a campos petrolíferos; e
• Ampliar a energia distribuída e fortalecer a construção da rede inteligente.
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garantidos pelas empresas chinesas que impulsionam seus investimentos no exterior em
hidrelétrica, energia solar e energia eólica. Em 2016, a China aumentou seus investimentos
estrangeiros em energias renováveis em 60% para USD 32 bilhões (BUCKLEY, 2017).
(IRENA, 2017).
Como maior produtor de placas fotovoltaica do mundo conquistou o mercado
europeu. Essa conquista gerou uma disputa com a União Européia, que alega que o custo das
placas chinesas deveria ser 88% mais alto do que o atual. Estes baixos valores são questionados
e associados a práticas comerciais condenáveis de “dumping”22. (GOLDEMBERG, 2015).
Conforme o Relatório anual sobre as energias renováveis de 2017, acima
mencionado,
As empresas chinesas agora possuem 80% do mercado global de painéis
fotovoltaicos. Cerca de 2 milhões de empregos foram identificados no setor, dos quais
1,3 milhão estão em produção de módulos. "A China representa mais da metade de
todos os empregos em todo o mundo. O país consolida sua posição como fabricante e
instalador líder, confirmam os autores do estudo. (PECA, 2017, tradução nossa). 23

Outro fator que dificulta a competição com a China é o preço da energia. Em um
recente leilão na China, o Kw/h custava cerca de US$ 3,79. O custo era 50% menor do que no
ano anterior e 24% menor que a média da energia gerada por combustíveis fósseis.
A China e a Índia estão percebendo que investir em energias renováveis pode ser
benéfico para a economia. Ao investir pesado na energia solar e na eólica, o custo da tecnologia
fica mais barato. Além disso, fontes renováveis podem gerar energia mais barata do que
combustíveis fósseis como o carvão (OPINIAO E NOTICIA, 2017).
O entusiasmo da China e da Índia por energia mais limpa também vale para vencer
a terrível poluição do ar que atinge cidades como Pequim e Nova Delhi. Os investimentos
podem gerar uma melhora na saúde pública, que costuma sofrer com casos de doenças
respiratórias (OPINIAO E NOTICIA, 2017).
Diferentemente da China e Índia, a Rússia se mostrou menos entusiasmada com as
diretrizes do Acordo de Paris, conforme apresentado a seguir.

22

Dumping, de uma forma geral, é a comercialização de produtos a preços abaixo do custo de produção.
Basicamente para eliminar a concorrência e conquistar uma fatia maior de mercado. (Wolffenbüttel, 2006.)
23 Les entreprises chinoises détiendraient désormais 80% du marché mondial des panneaux photovoltaïques. Près
de 2 millions d’emplois y ont été recensés dans le secteur, dont 1,3 million dans la production de modules. «La
Chine compte pour plus de la moitié des emplois au niveau mondial. Le pays consolide ainsi sa position de
principal fabricant et installateur», confirment les auteurs de l’étude.
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4.2.3 Federação Russa
A Federação Russa é o país de maior área territorial do mundo. Estende-se por
quase metade da Europa e por cerca de um terço da Ásia e engloba, além da porção
metropolitana continental, o enclave de Kaliningrado, no Mar Báltico, e uma série de ilhas e
arquipélagos árticos. (IBGE, 2016)
A Rússia assinou o Acordo de Paris, mas ainda não o ratificou. O país se
comprometeu a reduzir as emissões de gases-estufa entre 25% e 30%, em relação aos níveis de
1990. Segundo a ONG Climate Action Tracker, a proposta russa é uma das menos impactantes,
apesar de o país ser um dos maiores poluidores do planeta, emitindo anualmente cerca de 1,7
gigatoneladas de carbono equivalente na atmosfera (O GLOBO, 2017).
A meta de Contribuições Nacionalmente Determinadas da Rússia é de reduzir as
emissões de GEE em 25-30% em relação aos níveis de 1990, até 2030, o que permitirá que a
Federação Russa adote o caminho do desenvolvimento de redução na emissão de carbono
compatível com o objetivo de longo prazo de manter oo aumento da temperatura global abaixo
de 2º.
Para isto, a Rússia começou a reformar reduções de impostos e alguns dos subsídios
a combustíveis fósseis. Seus compromissos com o Acordo de Paris talvez não tenham sido
particularmente ambiciosos, mas sua estratégia energética visa gerar 4,5% da eletricidade
proveniente de fontes renováveis até 2020, sendo que hoje, esse percentual é inferior a 1%
(KIDWAI, 2016).
A meta de limitar a emissões dos gases de efeito estufa antropogênicos na Rússia
em 70-75% dos níveis de 1990 para o ano de 2030 pode ser um indicador de longo prazo, sujeito
ao máximo possível de capacidade de absorção das florestas.
A Federação Russa atualmente tem em vigor instrumentos juridicamente
vinculativos que visam prover a limitação das emissões de GEE a, no máximo, 75% dos níveis
de 1990 até 2020 (Decreto do Presidente da Federação Russa de 30 de setembro de 2013 e Ato
do Governo da Federação Russa de 2 de abril de 2014 nº 504-p). Esses atos preveem a
organização da previsão de emissões de gases com efeito de estufa na escala econômica e para
cada setor individual. A Federação Russa aprofundará e adotará atos legislativos e regulatórios
que preveem a consecução do objetivo do NDC indicado até 2030 com base nas disposições da
Doutrina do Clima e da Estratégia Energética da Federação Russa (Tradução nossa).24
24

The Russian Federation currently has in force legally-binding instruments aimed at providing for limitation of
the GHG emissions to at most 75% of 1990 levels by the year 2020 (Decree of the President of the Russian
Federation of 30 September 2013 and Act of the Government of the Russian Federation of 2 April 2014 No. 504-
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O PIB da Federação Russa em 2012 cresceu 172,9% quando comparado ao nível
de 2000, enquanto as emissões de GEE (sem uso da terra, mudança de uso da terra e silvicultura)
atingiram 111,8% do nível de 2000. Assim, à medida que o PIB crescia significativamente nesse
período de tempo, o aumento das emissões de GEE foi menor. O crescimento econômico e as
emissões de gases com efeito de estufa podem ser definitivamente desacoplados após a
obtenção do indicador anunciado anteriormente, ou seja, a limitação das emissões de GEE para,
no máximo, 75% dos níveis de 1990 até 2020 e o INDC anunciado para 2030. Haverá redução
de emissões de GEE por unidade de PIB. Ao mesmo tempo, se a contribuição das florestas
russas for totalmente levada em consideração, limitar as emissões de GEE a 70-75% dos níveis
de 1990 até o ano de 2030 não cria obstáculos para o desenvolvimento social e econômico e
corresponde aos objetivos gerais das políticas de uso sustentável e manejo sustentável, elevando
o nível de eficiência energética, reduzindo a intensidade energética da economia e aumentando
a participação das energias renováveis no balanço energético russo.
As florestas boreais russas têm significado global para mitigar as mudanças
climáticas, proteger os recursos hídricos, prevenir a erosão do solo e conservar a biodiversidade
no planeta. A Rússia representa 70% das florestas boreais e 25% dos recursos florestais do
mundo. O uso racional, a proteção, a manutenção e a reprodução florestal, ou seja, o manejo
florestal é um dos elementos mais importantes da política russa para reduzir as emissões de
GEE.
A capacidade de produção de energia elétrica da Rússia provém majoritariamente
do petróleo, gás, ou carvão (68%), segundo dados do International Finance Corporation. As
energias renováveis, excluindo-se as hidrelétricas, representaram, em 2015, menos de 1 % da
capacidade de geração de energia da Rússia (RAMALHO, 2016).
Segundo dados do Russia Direct (2016), os setores da energia eólica, solar e
geotérmica da Rússia são subdesenvolvidos e, até 2016, existiam apenas quatro centrais eólicas
em funcionamento na Rússia, com uma capacidade combinada de aproximadamente 15MW.
Entretanto, a produção de energia solar na Rússia está em expansão, em parte,
devido ao interesse de empresários próximos ao Kremlin25 (KATONA, 2016) e, com isso, a
legislação começa a se aperfeiçoar com relação à matéria.

p). These acts provide, inter alia, for organization of GHG emissions forecasting at the economy-wide scale and
for each individual sector. The Russian Federation will further elaborate and adopt legislative and regulatory acts
providing for achievement of the stated INDC target by 2030 based on the provisions of the Climate Doctrine and
the Energy Strategy of the Russian Federation.
25
Complexo fortificado no centro da capital russa.

81

4.3 ÁFRICA
A África é um continente que contém 54 países e uma população de
aproximadamente 1,24 bilhão de habitantes (POPULATION PYRAMID, 2017).
As consequências negativas das mudanças climáticas ameaçam o desenvolvimento
e a própria existência dos seres humanos na África. “A população, os ecossistemas e sua
biodiversidade única serão grandes vítimas do fenômeno.” A declaração do PNUMA
(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) demonstra a preocupação do organismo
com o continente (KIDWAI, 2016).
Na África subsaariana, os eventos climáticos extremos intensificarão as secas e as
chuvas, a agricultura sofrerá perda de cultivos e as enfermidades se espalharão para maiores
altitudes, afirmam especialistas do Banco Mundial, que também alertam que, até 2030, cerca
de 90 milhões de pessoas mais poderão ficar expostas à malária, “o maior assassino na África
subsaariana”. (KAMAL, 2016).
Estudos alertaram que a temperatura média nesse continente subiu meio grau
Celsius no último século, e que a temperatura anual média, provavelmente, aumentará entre
1,5° e 4°C até 2099, segundo os dados do IPCC.
Especialistas do PNUMA explicaram que, por sua posição geográfica, o continente
africano é particularmente vulnerável devido à “consideravelmente limitada capacidade de
adaptação, exacerbada pela pobreza generalizada e falta de desenvolvimento”. (KAMAL,
2016).
Alguns dos fatos que constam da ficha descritiva das Mudanças Climáticas na
África, “O Que Está Em Jogo?”, elaborada pelo PNUMA com a colaboração do IPCC são
surpreendentes e trazem as seguintes informações:
– até 2020, estima-se que entre 75 milhões e 250 milhões de pessoas na África
poderiam sofrer estresse hídrico devido às mudanças climáticas;
– até 2020, a produção agrícola que depende das chuvas poderia diminuir em 50% em
alguns países;
– a produção agrícola, que inclui o acesso aos alimentos em muitos países africanos,
poderia ser severamente comprometida, o que agravaria a insegurança alimentar e
exacerbaria a má nutrição;
– até o final do século 21, o aumento do nível do mar poderia prejudicar áreas costeiras
baixas com grandes assentamentos humanos;
– até 2080, poderiam aumentar entre 5% e 8% as terras áridas e semiáridas na África,
segundo diversos cenários climáticos;
– o custo das medidas de adaptação poderia ficar entre 5% e 10% do PIB (Produto
Interno Bruto). (KAMAL, 2016).
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No informe do IPCC sobre a África, as projeções climáticas para a região
confirmam esses dados e apresentam outros destaques importantes no que diz respeito às
temperaturas, ecossistemas, precipitações, secas, água, agricultura, aumento do nível do mar e
energia.
Temperatura: até 2050, o aumento da temperatura na África poderá ser, em média, de
1,5 a três graus Celsius, uma tendência que continuaria após essa data. Em todo o
continente, o aquecimento muito provavelmente será maior que a média global anual
e todas as estações apresentarão regiões subtropicais mais secas do que os trópicos
úmidos.
Ecossistemas: estima-se que, até 2080, a proporção de terras áridas e semiáridas na
África aumentará entre 5% e 8%. Os ecossistemas são fundamentais porque
contribuem significativamente para a biodiversidade e o bem-estar dos seres humanos.
Entre 25% e 40% das espécies de mamíferos dos parques nacionais da África
subsaariana estarão em perigo. As evidências mostram que o clima modifica os
ecossistemas naturais de montanha por meio de complexas interações e respostas.
Precipitações: também haverá grandes variações nas tendências anuais e estacionais
das chuvas, bem como eventos extremos de inundações e seca. As precipitações
anuais provavelmente diminuirão em grande parte da costa africana que margeia o
Mediterrâneo e no norte do Saara, com grandes possiblidades de diminuírem as
chuvas na medida em que se aproxima do mar.
Secas: até 2080 projeta-se um aumento de 5% a 8% das terras áridas e semiáridas,
segundo vários cenários climáticos. As secas se tornarão mais comuns, especialmente
nos trópicos e nas zonas subtropicais desde a década de 1970. A saúde humana, já
comprometida por numerosos fatores, poderá se agravar devido às mudanças e à
variabilidade climáticas, especialmente a malária na África austral e nas terras altas
da África oriental.
Água: até 2020, entre 75 milhões e 250 milhões de pessoas poderão sofrer maior
estresse hídrico pelo aquecimento global e, até 2050, seriam entre 350 milhões e 600
milhões. A variabilidade e as mudanças climáticas exercerão uma pressão adicional
sobre a disponibilidade, as possibilidades de acesso e a demanda de água na África.
Agricultura: até 2020, a produção dos cultivos dependentes da chuva poderá diminuir
em até 50% em alguns países. A produção agrícola, que inclui o acesso aos alimentos
em muitos países africanos, poderá estar severamente comprometida. Isso prejudicará
mais a segurança alimentar e exacerbará a má nutrição. A renda do setor poderá cair
em 90% até 2100, sendo os pequenos produtores os mais prejudicados.
Aumento do nível do mar: a África tem cerca de 320 cidades com mais de dez mil
habitantes e aproximadamente 56 milhões de pessoas, segundo estimativas de 2005,
em zonas costeiras baixas, a menos de dez metros de altitude. Até o final deste século,
a elevação do nível do mar poderá afetar as zonas costeiras baixas com grandes
assentamentos humanos.
Energia: o acesso à energia é severamente limitado na África subsaariana, com cerca
de 51% da população urbana e 8% da rural conectada à rede elétrica. A extrema
pobreza e a falta de acesso a outros tipos de combustíveis faz com que 80% da
população africana recorra à biomassa para cobrir suas necessidades domésticas. Essa
fonte representa 80% da energia consumida na África subsaariana. Outros problemas
como a urbanização, o aumento da demanda por energia e a volatilidade dos preços
do petróleo agravam a situação energética no continente. (KAMAL, 2016).

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) se
preocupa com a ameaça que o aquecimento global representa para a produção agrícola africana.
Alguns Estados da África, como o Congo, não conseguem produzir alimento suficiente para
sua população, e são dependentes de importação.
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A FAO afirma que “A agricultura é a base econômica de muitos países
subsaarianos, empregando cerca de 60% da força de trabalho da região. Ela é responsável por
cerca de 30% de seu PIB (Produto Interno Bruto)”. Destaca também a vulnerabilidade das
pessoas que vivem no continente em função da escassez de água que poderá ser agravada com
as mudanças climáticas.
As mudanças climáticas poderão reduzir substancialmente o rendimento das colheitas
na África subsaariana até 2050. Cerca de 650 milhões de pessoas no continente
dependem da agricultura de sequeiro em áreas fragilizadas, vulneráveis à escassez de
água e degradações ambientais.
Um relatório para a conferência de Joanesburgo foi redigido pelo Ministério da
Agricultura sul-africano, em colaboração com a FAO e o Banco Mundial. Segundo o
documento, sem as medidas adequadas para adaptar a produção alimentar aos desafios
impostos pelas mudanças climáticas e (o devido apoio financeiro), as metas para
segurança alimentar e redução da pobreza na África não serão alcançadas. (FAO,
2017).

Segundo a FAO, a agricultura sofrerá com os períodos prolongados de secas e/ou
inundações durante fenômenos como El Niño/La Niña. A pesca será particularmente
prejudicada pelas mudanças na temperatura do mar, o que reduzirá a produtividade entre 50%
e 60%. (KAMAL, 2016).
Com base nestas preocupações e nos estudos realizados, durante a COP 22, em
Marraquexe, foi traçado o Plano AAA – Adaptação da Agricultura Africana às Alterações
Climáticas, com o objetivo de colocar a agricultura no centro das negociações, ao estabelecer
um aumento sustentável na produtividade e nos lucros agrícolas, enquanto se adaptam e
desenvolvem resiliência às mudanças climáticas, e trabalhar para a construção das capacidades
africanas, em termos de políticas e de programas agrícolas, estabelecendo a gestão de projectos
agrícolas sustentáveis e resistentes ao clima. (A NAÇÃO, 2016). Além disso, o Plano tentará
arrecadar 30 bilhões de dólares para investimento na agricultura em território africano.
(SALGADO, 2017).
Com tais preocupações, os Estados africanos estão tentando se preparar para as
mudanças climáticas por meio da adoção de planos e programas de mitigação e adaptação das
cidades às condições previstas e, em sua maioria, dependerão de investimentos internacionais
e transferência de tecnologia para resiliência. Para conhecer um pouco mais sobre algumas
ações africanas previstas, são apresentadas as metas de Contribuições Nacionalmente
Determinadas propostas pelo Marrocos, República Democrática do Congo, Burkina Faso e da
África do Sul, de forma a representar o norte, a região central e o sul do continente. Estes
exemplos, por certo, não representam a realidade de muitos outros Estados, que apresentam
características e contextos políticos e econômicos variados, mas trazem um panorama dos
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principais desafios para gestão dos impactos provocados pelas mudanças climáticas e algumas
medidas a serem adotadas no continente africano.

4.3.1 Marrocos
O Marrocos se encontra em uma posição geográfica que sempre foi via de passagem
de diferentes civilizações. O país está em um momento de desenvolvimento econômico e social
no contexto das mudanças climáticas e, com isso, percebe a pressão sobre os recursos naturais,
que afeta a capacidade de resiliência dos ecossistemas e do setor agrícola, especialmente em
função da escassez de água.
Com base na política consagrada na Lei Quadro sobre a Carta Nacional para o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável (Framework Law on the National Charter for
Environment and Sustainable Developmen) do Marrocos, que foi preparada em consulta aos
departamentos ministeriais, operadores econômicos e sociais, sociedade civil e acadêmicos
foram estabelecidos princípios, direitos, deveres e obrigações do Estado. (UNFCCC, 2017a).
E, com base nesta política e em sua Estratégia Nacional para o Desenvolvimento
Sustentável, o Marrocos definiu o seu INDC, também passando por um processo de consulta
aos stakeholders, para levantar as formas de combater o aquecimento global.
Durante este processo, foi possível rever algumas políticas e programas que estão
sendo implementados no Estado a fim de determinar o grau de ambição que o país deseja se
comprometer internacionalmente. Para isso, em junho de 2015 foi realizada uma Conferência
com os stakeholders, liderada pelo Chefe de Governo de forma a garantir o apoio na
implementação das ações previstas no documento.
O país possui foco no setor energético, mas também prevê planos de ação para
redução das emissões de gases do efeito estufa relacionados a outros setores econômicos, como
a agricultura, indústria, residências, águas, resíduos e florestas.
O Marrocos se comprometeu a reduzir as emissões de GEE em 32% até 2030,
comparado com as projeções de emissões dos “Negócios como costume”. Isso traduz uma
redução cumulativa de 401 Mt CO2 eq no período 2020-2030. Para isso, o investimento global
está na ordem de USD 45 bilhões, dos quais USD 35 bilhões devem vir de apoio internacional
através de novos mecanismos financeiros, tais como o Fundo Verde Clima. Esta meta, portanto,
está condicionada às atuações internacionais.
De forma não condicionada, o Marrocos se comprometeu a reduzir 13% de suas
emissões comparadas aos “Negócios como costume”.
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As metas não condicionadas são baseadas em 10 ações e, as condicionadas, se
apóiam em 54 ações, no período de 2010 a 2030.
O Marrocos já tem feito esforços para se adaptar às mudanças climáticas e, entre
2005 e 2010, investiu 9% de todo o seu orçamento para adaptações às mudanças do clima e
espera aumentar para 15% do seu orçamento geral.
O Marrocos, orientado pela sua convicção de responsabilidade comum, mas
diferenciada, por acreditar que a humanidade divide um destino comum, e com base no
princípio da equidade deseja contribuir para um compromisso global de responsabilidade,
justiça e bem estar de todo o planeta, conforme apresentado em seu INDC (2015).
Neste cenário, o Estado pretende ampliar sua capacidade de resiliência e promover
uma rápida mudança para uma economia de baixo carbono.
Para isso, pretende limitar o crescimento das emissões de gases do efeito estufa e,
destaca que esta redução pode ser ampliada significativamente se houver apoio da comunidade
internacional.
A maior transformação prevista no país é no setor energético, com os seguintes
objetivos:


Alcançar 50% da capacidade instalada para energias renováveis até 2050.



Reduzir o consumo de energia em 15% até 2030;



Reduzir substancialmente os subsídios para combustíveis fósseis, com base nas
reformas já realizadas nos últimos anos;



Aumentar substancialmente o uso do gás natural por meio de projetos de
infraestrutura que permitam a importação de gás natural liquefeito.

Além disso, pretende:
Provisionar 42% das instalações elétricas com energias renováveis, das quais: 14%
energia solar, 14% energia eólica, e 14% energia hidrelétrica até 2020.
Alcançar 12% de economia de energia até 2020 e 15% até 2030 comparado às
tendências atuais.
Reduzir o consumo de energia em edifícios, indústria e transporte em 12% até 2020
e 15% até 2050.
Instalar até 2030 uma capacidade de 3,900 MW de tecnologia combinada de
importação de gás natural e abastecer indústrias com gás natural importado e regaseificado por
meio de gasodutos.
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Em um futuro próximo, assim como no México, o Marrocos também pretende
desenvolver um Plano de Combate aos Poluentes de Vida curta, com o suporte da Coalisão do
Clima e da Limpeza do Ar (Climate and Clean Air Coalition).
A implementação das metas do iNDC do Marrocos dependem da mobilização
popular e de parceiros para financiamentos internacionais. Para isso, foi criado o Moroccan
Competence Centre for Climate Change (4C Maroc) com capacidade de construir e
compartilhar informações sobre o clima.
O Marrocos representou apenas 0,2% das emissões de gases do efeito estufa em
2010, mas, mesmo assim, se comprometeu a contribuir para as reduções nas emissões de gases
do efeito estufa.
As atividades econômicas (agricultura, pesca, aquicultura, florestas e turismo) e os
ecossistemas, especialmente os oasis, a costa e as montanhas no Marrocos são
significativamente vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, portanto, é
imprescindível que o foco do país seja em minimizar os riscos das mudanças climáticas e apliar
sua capacidade de adaptação e resiliência.
Para isso, estabeleceu instrumentos estratégicos, planos e programas para gestão da
questão climática em âmbito interno, por meio dos seguintes documentos:


National Strategy for Sustainable Development (NSSD);



National Strategy to Combat Global Warming (NSGW), the National Policy to
Combat Global Warming (NPGW), the National Plan to Combat Global
Warming (NPGW) with its local variations, and the Green Investment Plan
(GIP);



National Water Strategy (NWS), the National Water Plan (NWP);



National Plan for Water Saving Irrigation (NPWSI);



National Plan for the Protection Against Floods (NPF);



National Sanitation Programme (NSP);



National Rural Sanitation Programme (NRSP);



Green Morocco Plan (GMP);



National Action Programme to Combat Desertification;



Programme for the Conversion of the Gravity--‐Fed System into Localized
Irrigation (PCGSLI);



National Programme for the Promotion of Household Waste (NPPW);



National Plan for Watershed Planning (NPWD);
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National Strategy for the Planning and Development of Oases;



National Strategy for the Planning and Development of Middle Atlas;



Programme for the Sustainable Development of the High Atlas;



Programme for the Sustainable Development of the Anti Atlas;



National Strategy for Integrated Coastal Management;



Halieutis Plan;



Initiative for New Energy - Efficient Cities.

Além disso, o Marrocos pretende desenvolver, em curto prazo, um Plano Nacional
de Adaptação até 2030 para melhor coordenar as ações e ampliar seus efeitos.
No que diz respeito às energias renováveis, o Marrocos abriga uma das maiores
usinas solares do mundo. Segundo a BBC, Noor 1, a primeira fase da usina marroquina, já
ultrapassou as expectativas em termos de quantidade de energia produzida. O que reflete um
resultado encorajador para o objetivo do Marrocos de reduzir a utilização de combustíveis
fósseis (BBC, 2017), apesar de ainda ter planos de ampliação do uso do gás natural liquefeito,
que é considerado uma fonte energética não renovável.
A segunda e terceira etapas do complexo solar estão em desenvolvimento e, ao todo,
deverão acrescentar 350 megawatts à produção energética. “Prevê-se que este complexo possa
abastecer de eletricidade mais de um milhão de pessoas e cada fase de construção tem criado
cerca de 2 mil postos de trabalho.” (EURONEWS, 2016).
A ideia, que vai além das fronteiras do Marrocos, é de transformar a região do Saara
em uma grande exportadora de energia solar. O deserto tem uma área superior à do Brasil, com
9.065.000 km², e envolve nove países. Além do Marrocos, Argélia, República do Chade, Egito,
Líbia, Mali, Mauritânia, Níger, Sudão e Tunísia. “A Europa começa a perceber que a África
pode ser seu grande fornecedor de energia num futuro que não está tão distante. Que tal a partir
de 2050?”, diz Mustapha Sellam, diretor da Noor 1. (SANTOS, 2016).
Além disso, o investimento em energia solar pode ajudar no desenvolvimento
socioeconômico da região, com a criação de postos de trablho e atração de novos investimentos.
Para Sameh Mobarek, consultor-sênior e gerente de projetos do Banco Mundial, o
investimento em fazendas solares na África pode ajudar também a combater a pobreza
no continente. “A região onde se encontra o complexo Noor, em Ouarzazate, no
Marrocos, conta com uma população de 580 mil pessoas. A taxa de pobreza é de 23%,
mas o perfil econômico está mudando. A capacidade de fornecer energia limpa e
barata (a US$ 0,18 o quilowatt-hora) já começa a atrair indústrias, principalmente de
produção de lâmpadas e equipamentos hospitalares, gerando renda e emprego, além
de melhorar a produção agrícola”, afirma. (SANTOS, 2016).
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Desta forma, o desenvolvimento poderia abarcar os três pilares do desenvolvimento
sustentável: eficiência econômica, desenvolvimento social e conservação ambiental, por meio
da ampliação do uso da energia solar.
Para compreender melhor outra região da África, região mais central, apresenta-se,
na sequência, alguns dados sobre o INDC da República Democrática do Congo e as medidas
tomadas por este Estado no que diz respeito às mudanças climáticas e às energias renováveis.

4.3.2 República Democrática do Congo
A República Democrática do Congo (RDC) é um país localizado na África Central,
com uma população aproximada de 75 milhões de habitantes e uma extensão territorial de
2.345.000 km2, que se caracteriza por uma riqueza de recursos naturais que incluem florestas,
minas, recursos hídricos, biodiversidade e energia. Sua densa rede hidrográfica abriga a bacia
do rio Congo. (UNFCCC, 2017a).
Segundo o documento “Energias Renováveis na República Democrática do
Congo”, editado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 2011,
de autoria de Henri Esseqqat, o país, com sua grande extensão territorial, possui também grande
potencial energético (de 100.000 MW, suficiente para alimentar ¾ do Continente africano), e
com o rio Congo, segundo maior do mundo, com 4.700 km e uma vazão média de 40.000 m³/
segundo, convivendo com uma taxa de eletrificação absurdamente baixa - 9% da população, só
superado em termos de gravidade pela eletrificação da população rural, de 1% (que são mais de
70% dos congoleses).
Em 2015, os dados do INDC apresentaram aumento na taxa de acesso da população
à eletricidade, que permaneceu muito baixa: 15% a nível nacional (1% em áreas rurais, 30%
para cidades), enquanto a média na África subsaariana é 24,6%; (UNFCCC, 2017a).
Segundo Esseqqat, em 2011, 95% da energia elétrica consumida foi originada da
biomassa, 3% de hidrelétricas (menos de 3% do potencial nacional) e 2% de derivados de
petróleo. Num quadro tão carente, são apontadas dificuldades como os “apagões” ou falhas dos
sistemas, que por sua vez têm poucos novos investimentos por ter um marco legal e regulatório
inadequado (conceitos do tempo de Colônia), um Ministério de Energia que teria de ser
renovado, e falta de investimentos. (PNUE, 2011).
O universo de consumidores é disperso – o que levaria à necessidade de um sistema
de redes descentralizadas. Já se vê três redes internamente interligadas: a do Oeste no baixo
curso do rio Congo e limitando com o Congo Brazzaville), a do Leste (nos limites com Ruanda
e Burndi) e a do Sul (que se conecta com Zâmbia, Zimbabue e África do Sul).
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O documento político do setor elétrico apontou uma fraca coordenação e ausência
de estratégia comum para o setor, entretanto indica:
• a meta de elevar para 60% a taxa de eletrificação em 2025;
• a reestruturação da Sociedade Nacional de Eletrificação;
• a exportação de parte da eletricidade produzida;
• a promoção das energias renováveis, utilizando os potenciais de biogás,
biocombustíveis , energia solar e mesmo geotermia.
Os dados do documento Contribuição Nacionalmente Determinada da República
Democrática do Congo afirmam que o país possui uma Estratégia Nacional de
Desenvolvimento Sustentável e uma Agenda Governamental para o período 2012-2016, que
giram em torno das áreas prioritárias, incluindo os setores de mineração, agricultura e
silvicultura, tecidos em um ambiente mais descentralizado.
Apesar dos progressos, a RDC ainda está em uma situação social precária que não
parece ter melhorado significativamente nos últimos 20 anos de acordo com dados de relatório
sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). É marcado pela pobreza da
população, contrastando com a imensidão das potencialidades naturais do país, mais acentuada
pelo forte crescimento da pressão demográfica sobre a demanda por serviços sociais nas áreas
rurais e urbanas, com uma distribuição desigual entre as províncias.
O país foi classificado como aquele com o menor índice de desenvolvimento
humano dos 187 países avaliados, de acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano de
2014. A proporção da população que não atinge o nível mínimo de ingestão calórica aumentou
ao longo da década de 1990, de 31% a 73%. Assim, a insegurança alimentar continua forte e
afeta 76% da população congolesa, enquanto o alimento representa 62,3% despesas totais das
famílias congolesas.
A taxa de acesso à água potável é de 47%, a taxa de acesso ao serviço de saneamento
é de 14% (MICS, 2010); O acesso das pessoas ao serviço de gerenciamento de resíduos
permanece insignificante nas áreas urbanas e quase ausente nas áreas rurais; e o desemprego,
especialmente os jovens (com idades entre 15 e 24 anos), impulsionado pelo forte crescimento
demográfico, permanece em um nível muito alto, 18% a nível nacional e particularmente afeta
juventude urbana (32%). (UNFCCC, 2017a).
A insuficiência de financiamento, tanto interna como externa, para a efetiva
implementação de estratégias e planos de ação em grande escala em vários campos, bem como
grandes reformas legais e institucionais são um grande desafio. Além disso, a falta de
verdadeiras intervenções intersetoriais em um contexto de conflito em diferentes setores
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(mineração, agricultura, silvicultura) não facilitam a implementação de ações relacionadas às
mudanças climáticas em um quadro unificador de Programas de mitigação e adaptação.
Nos últimos anos, a RDC vem desenvolvendo sua visão de desenvolvimento para
o surgimento o horizonte de 2060, no contexto da materialização da Revolução da
Modernidade.
Destaca-se que a República Democrática do Congo é um país com baixo teor de
emissões de carbono, com características que o distinguem de outros territórios: o capital
natural que constitui suas florestas, seu potencial hidrelétrico e suas capacidades de
interconexão com os países da sub-região, portanto, seu potencial de crescimento é muito
importante. Dada a trajetória de desenvolvimento nacional prevista, o país terá de orientar o seu
desenvolvimento numa perspectiva de desenvolvimento a longo prazo, sustentável e respeitoso
ao meio ambiente.
A RDC ratificou ao Protocolo de Kyoto, em 1997 e 2005 e, a partir daí desenvolveu
uma série de atividades no contexto destes acordos, inclusive com a realização de inventários
de emissões de GEE em 2001, 2009 e 2014, a adoção da Lei no 011/2002 (Lei do Código
Florestal), a elaboração de um Programa Nacional de Meio Ambiente, Florestas, Águas e
Biodiversidade, a avaliação dos riscos dos impactos das mudanças climáticas e o
desenvolvimento de projetos de adaptação, particularmente no setor agrícola. Foram também
identificados os potenciais de mitigação e necessidades tecnológicas e a necessidade de
implementação de processos de redução de emissões devido ao desmatamento e à degradação
florestal.
Além disso, foi lançado o processo de formulação da política estratégica nacional e
plano de ação sobre mudanças climáticas que incluem três pilares, a saber:
(i) Estratégia de Desenvolvimento de Baixo Carbono (2012);
(ii) o Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática da RDC (2014);
(iii) integração transversal em políticas e estratégias setoriais;
Também foi desenvolvido o documento de política do setor elétrico, incluindo o
Atlas de energia renovável na RDC.
No Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (PANA) (MECNT,
2006) foram mapeadas as principais vulnerabilidades da RDC aos impactos das mudanças
climáticas. O que revelou enormes preocupações em termos de agricultura, recursos hídricos e
áreas costeiras, e que resulta em grande vulnerabilidade nas áreas de segurança alimentar e
saúde.
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A RDC possui alguns desafios relacionados à ausência de dados climáticos
confiáveis para análise e interpretação realista de mudanças climáticas; fraca capacidade
técnica, institucional e jurídica para apoiar a desenvolvimento da integração horizontal da
dimensão de adaptação em nacional, regional e local; e o déficit financeiro para acompanhar a
implementação de iniciativas de adaptação.
Para enfrentar estes desafios, referentes ao setor agrícola, ao setor de energia e ao
transporte com acesso ao fortalecimento do abastecimento de água potável, saneamento e
gerenciamento de resíduos, e realizar medidas de conservação da biodiversidade e integração
da população no setor florestal a RDC precisa de um investimento equivalente a US $ 9,082
bilhões, dos quais:


Setor Agrícola: 1,563,90 milhões de USD;



Setor de Energia e Transportes: 7.350,00 milhões de USD;



Setor Florestal: USD 50,00 milhões;



Área Costeira (área vulnerável de Banana-Nsianfumu 26 km): 118,000 milhões
USD.

A República Democrática do Congo comprometeu-se a reduzir suas emissões em
17% até 2030 cenário do status quo das emissões (430 Mt CO2e), uma redução de pouco mais
de 70 Mt CO2eq evitado.
De fato, o contexto nacional é o seguinte: (i) área florestal da RDC a ordem de 152
milhões de ha em 2010 (MEDD, 2015), (ii) taxa de desmatamento observada entre 1990 e 2010
na ordem de 0,32% (MEDD, 2015); (iii) desmatamento e degradação florestal principalmente
causada pela agricultura comercial (~ 40%) e alimentar (~ 20%) e por lenha (~ 20%). Prevê-se
apoiar projetos que permitam plantar cerca de 3 milhões de hectares de floresta até 2025, como
parte dos programas de arborização e reflorestamento, que sequestraria cerca de 3 milhões de
toneladas de CO2.
O Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (MEDD) da RDC,
através do Departamento de Desenvolvimento Sustentável (DDD), é responsável pelo
monitoramento da implementação de atividades neste sentido.
Conforme mencionado, a República Democrática do Congo é o país com baixo
índice de desenvolvimento de acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2014.
O país deve, portanto, enfrentar muitos desafios em termos de desenvolvimento
socioeconômico. A prioridade do país é minimizar os riscos de impactos das mudanças
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climáticas, devido à vulnerabilidade significativa de certas atividades econômicas, como a
agricultura e a silvicultura.
A contribuição da RDC para as emissões globais de GEE (cerca de 0,5% em 2010)
e a intensidade de GEE relativa ao Produto Interno Bruto (PIB) são muito baixas. O país, por
possuir grande cobertura florestal - da ordem de 152 milhões de hectares em 2010 (MEDD,
2015) -, é um importante sumidouro de carbono. A RDC propõe implementar ações de
mitigação para reduzir as emissões em 17%, mesmo ressaltando a importância de
financiamentos internacionais para alcançar sua meta.
No INDC da RDC destaca a necessidade de investimento no desenvolvimento do
setor energético e um avanço, mesmo que ainda incipiente, pode ser percebido: a instalação
solar de Kananga, na província de Kasaï Central, que foi inaugurada em 2016 e produz cerca
de 1 MW (LE MONDE, 2016) .
No sentido da ampliação do desenvolvimento das energias renováveis na RDC, em
2014, foi aprovada uma nova lei da eletricidade, abrindo o setor de energia a produtores mais
independentes e energias renováveis e para parcerias público-privadas em torno de energias
renováveis, que poderá levar a importantes avanços no setor. (LE MONDE, 2016).
A energia solar é, portanto, ainda utilizada em pequena escala na República
Democrática do Congo. Entretanto, pode ser uma alternativa importante e crescente para o
abastecimento da zona rural do país.
Em estágio mais avançado no que diz respeito às energias renováveis, a África do
Sul busca se tornar exemplo para outros Estados no que diz respeito aos objetivos para redução
das emissões de gases de efeito estufa e ampliação do uso de fontes renováveis de energia,
conforme apresentado a seguir.

4.3.3 África do Sul
A África do Sul é um país no extremo sul do continente africano e banhado pelos
Oceanos Atlântico e Pacífico. Um Relatório desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA) e divulgado no dia 6 de agosto de 2013, pela então Ministra
de Água e Meio Ambiente da África do Sul, Edna Molewa, destacou que a melhora no
gerenciamento dos recursos naturais e investimentos em meio ambiente poderiam aumentar os
campos de colheita na África do Sul em quase 25%. Além disso, tais incentivos criariam 170
mil empregos e elevariam a viabilidade de água na região. (ONU, 2013).
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Com isso, foi lançado o Projeto de Fundo Verde, a partir de um estudo de nome
“Modelo de Economia Verde da África do Sul”, que mostra que investimentos em recursos
eficientes e de baixo carbono são fundamentais para o desenvolvimento sustentável.
Segundo o então Subsecretário-Geral da ONU e Diretor-Executivo do PNUMA,
Achim Steiner, “o relatório é a evidência de que as lideranças em Economia Verde da
África do Sul continuam buscando novas informações que irão ajudar a criar
programas e políticas que visem o futuro. Tomando este modelo, a África do Sul estará
contribuindo para uma discussão global sobre como os países conseguem medir seu
progresso em direção às aspirações de desenvolvimento sustentável”.
O relatório ainda analisou o impacto dos investimentos verdes em quatro áreas-chave
do setor econômico: agricultura, energia, transporte, gerenciamento dos recursos
naturais e identificou possíveis oportunidades para alcançar metas governamentais
nestas áreas. Além disso, enfatizou que se iniciativas sustentáveis forem tomadas e
espalhadas de forma igual em todos os setores, a agricultura será o setor com maior
potencial na criação de empregos. (ONU, 2013).

A África do Sul pretende tornar-se o primeiro país africano a implementar um
imposto sobre o carbono. E, no início de 2016, construiu o primeiro aeroporto movido a energia
solar da África (KIDWAI, 2016).
Em atendimento ao artigo 12º do Protocolo de Kyoto, a África do Sul criou um
sistema de aprovação de Projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, por meio de
Autoridade Nacional Designada26, financiada pelo Departamento de Minas e Energia (JUTA`S,
2015).
A África do Sul possui algumas das melhores potencialidades para fontes de energia
renováveis, energia eólica e solar, especialmente. Ventos fortes da Costa Atlântica e alta
radiação solar no deserto do Kalahari fazem uma fonte de energia constante. Na verdade, partes
do Kalahari recebem mais do dobro dos níveis de radiação solar do norte da Europa, onde as
instalações solares cresceram significativamente nos últimos anos.
O país já obtém cerca de 4%, ou 1.720 megawatts de sua capacidade de energia a
partir de fontes renováveis, com o objetivo de aumentar isso para 6.000 megawatts até 2020.
No entanto, o potencial solar e eólico não será de nenhuma utilidade para a África do Sul se
suas redes de energia (linhas de transmissão) não forem atualizadas. (KOHL, 2015).
Neste contexto, a Contribuição Nacionalmente Determinada (INDC) da África do
Sul é baseada em ações de adaptação, mitigação e finanças e requisitos de investimento.
A África do Sul enfrenta o desafio das mudanças climáticas como um país em
desenvolvimento, com prioridades primárias para eliminar a pobreza e erradicar a desigualdade.
A eliminação da pobreza e a erradicação da desigualdade requerem enfrentar grandes desafios

26

Designated National Authority.
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na criação de emprego decente, que, por sua vez, requer um desenvolvimento econômico
sustentável, melhorando a educação básica, a saúde e o bem-estar social e muitas outras
necessidades básicas, como o acesso a alimentos, abrigo e serviços energéticos modernos.
A África do Sul ainda é fortemente dependente do carvão, com um conjunto de
usinas de energia a carvão antigas e ineficientes que se aproximam, mas ainda não estão, no
final de sua vida útil.
O INDC da África do Sul foi formulado no contexto, entre outros, do direito
ambiental estabelecido na seção 24 da Constituição e seu Plano Nacional de Desenvolvimento
(NDP) (NPC, 2012), que fornece uma "visão 2030". Para orientar o país a implementar a visão
2030 do NDP foram elaborados, em sua política climática - a Política Nacional de Resposta às
Alterações Climáticas (NCCRP) de 2011 -, planos setoriais compatíveis com o clima e seu
National Sustainable Development Strategy.
Esta Estratégia Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas aliada ao Plano
Nacional de Adaptação (NAP) da UNFCCC se propõe a integrar todas as áreas. O plano é
possível graças a uma avaliação das vulnerabilidades setoriais, intersetoriais e geográficas aos
impactos adversos da mudança climática, e será quantificada e desenhada para a adaptação, por
meio de uma transição inclusiva e justa para uma economia e sociedade resilientes ao clima,
levando em consideração conhecimentos locais e indígenas, considerações de gênero,
implicações sociais e ambientais.
As emissões da África do Sul até 2025 e 2030 estarão entre 398 e 614 Mt CO2 eq,
conforme definido na política nacional. Este é o ponto de referência em relação ao qual a
eficácia das ações de mitigação será medida.
O principal desafio para a África do Sul é catalisar, a nível da economia, o
financiamento e o investimento na transição para uma economia e sociedade com baixo carbono
e economia de clima. Nesse contexto, os INDCs da África do Sul incluem escalas indicativas
de finanças e investimentos necessários para a adaptação e mitigação, com base em análises de
setores e iniciativas específicas. As finanças e os investimentos são necessários para permitir e
apoiar a implantação de tecnologia de baixa emissão de carbono e de adaptação e a capacidade
de governar, regular, instalar e operar essas tecnologias.
A África do Sul já vem investindo na adaptação prevista para o período de 2021 a
2030. De 2010, a África do Sul aumentou seu investimento de US $ 0,28 milhão para US $ 1,2
milhão, em 2015. No mesmo período, o investimento anual total em absorção foi de US $ 0,18
para US $ 0,59 nos Setores de Agricultura e Florestas; de US $ 0,23 bilhão para US $ 0,36 no
Setor de Energia, de US $ 0,01 a US $ 0,02 no setor de Assentamentos Humanos; de US $ 0,03
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a US $ 0,05 no setor de Biodiversidade; de US $ 0,17 bn para US $ 0,59 no setor de água; e de
US $ 0,02 bn para US $ 0,7 no setor de redução de risco de desastres e resposta a emergências.
O investimento total em adaptação passou de US $ 1,64 em 2010 para US $ 2,31 em 2015.
(INDC, 2015).
A África do Sul já fez investimentos significativos em mitigação. Como parte de
um Programa de Compras de Produtores de Energia Independente ou Energia Renovável
aprovou 79 projetos de energia renovável, totalizando 5 243MW, com investimentos privados
no total de 192 trilhões de ZAR (aproximadamente US $ 16 bilhões). Outros 6300 MW estão
em análise. O investimento em infra estrutura de transporte público foi de US $ 0,5 bilhão em
2012 e deverá continuar a crescer em 5% ao ano. A África do Sul criou US $ 0,11 bilhão no
orçamento de 2011 a 2013 para apoiar iniciativas de economia verde. Os recursos para o Fundo
poderão ampliar iniciativas viáveis e bem-sucedidas, incluindo contribuições de fontes
domésticas, privadas e internacionais.
A análise dos custos incrementais das ações de mitigação indica que serão
necessários financiamentos e investimentos significativos no longo prazo. As seguintes
estimativas são de custos incrementais totais necessários:
1. Custo incremental estimado para expandir REI4P no próximo ano: US $ 3 bilhões
por ano.
2. Eletricidade decarbonizada até 2050 - valor estimado de US $ 349 bilhões em relação
a 2010.
3. CCS: 23 Mt de CO2 da planta de carvão a líquido - US $ 0,45 bilhão.
4. Veículos elétricos - US $ 513 bilhões de 2010 até 2050.
5. Veículos elétricos híbridos: 20% até 2030 - US $ 488 bilhões
Esses custos são derivados de sistemas de energia e modelagem econômica. São
necessários mais trabalhos para preparar planos de negócios detalhados para financiamento e
investimento em mitigação. Estes números são apresentados para esclarecimento da magnitude
dos requisitos de financiamento e investimentos de mitigação.
Algumas tecnologias que podem ajudar incluem: eficiência energética para iluminação;
motores eficientes; aparelhos eficientes em termos energéticos; aquecedores de água solares;
veículos elétricos e híbridos; painéis fotovoltaicos (PV) solares; energia eólica; captura e
sequestro de carbono e bioenergia avançada.
Além disso, a África do Sul precisa investir em redes de transmissão de energia.
Segundo a Energy & Capital, a distância que a energia precisa para viajar: o principal
consumidor de energia do país, Johanesburgo, fica a cerca de 500 milhas do ensolarado Cabo
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do Norte. Isso significa que a grade precisará ser fortalecida o suficiente para levar a eletricidade
para onde é mais necessário.
Os sistemas solares individuais devem ser contabilizados nas novas redes, que devem
ser capazes de absorver o excesso de energia solar dos lares, já que a perspectiva de reduzir
suas contas de energia dessa maneira é um ponto de venda para os consumidores.
Por outro lado, “Solafrica Energy director Nasi Rwigema warns that if energy utilities
cannot improve their grid systems quickly and efficiently enough, consumers will install solar
panels anyway and go off-grid entirely for their electricity needs27. (KOHL, 2015).
Dado importante é que a empresa estatal Eskom Holdings SOC Ltd. já iniciou sua
própria onda de atualizações de rede. A empresa já gastou US $ 180 milhões para atualizar as
estações de transmissão de energia e expandir sua rede de linhas de alta tensão para e de mais
de 40 explorações eólicas e solares.
Portanto, o crescimento das fontes de energia renováveis continua e a redes da África
do Sul estão sendo configuradas para facilitar a mudança para uma potência mais limpa.
Apesar de não ser um dos principais emissores de GEE, a África do Sul, com suas
políticas de implementação de energias renováveis contribui e estimula outros países a
desenvolverem também planos de trabalho neste sentido, especialmente outros países em
desenvolvimento, com grande influência sobre os países que compõem o BRICS.
A significativa influência dos países em desenvolvimento na qualidade ambiental do
planeta é fundamental para a ampliação de iniciativas de melhoria da qualidade do ar e da água,
preservação da diversidade biológica, combate às mudanças climáticas, gestão do desperdício
e implantação de Programa de Desenvolvimento Sustentável.
A África do Sul já entrou na lista dos dez maiores produtores de energia solar do mundo,
(BBC, 2017), entretanto, alguns desafios ainda precisam ser superados para ampliação do uso
de energias renováveis e redução das emissões de gases do efeito estufa, como o
desenvolvimento da rede de transmissão e ligação dos sistemas solares individuais à rede, para
uso dos excedentes produzidos.

27

Por outro lado, o diretor da Solafrica Energy, Nasi Rwigema, adverte que, se as concessionárias de
energia não puderem melhorar seus sistemas de rede de forma rápida e eficiente, os consumidores irão instalar
painéis solares de qualquer maneira e desligar a rede inteiramente para suas necessidades de eletricidade.
(Tradução nossa)
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4.3.4 Burkina Faso
Sem dúvida, o setor da energia é essencial para o desenvolvimento econômico da
África e para a criação de empregos a fim de combater a pobreza. Os projetos para a produção
da energia fotovoltaica ajudariam muito para a melhoria das condições de vida de muitas
populações africanas.
É nesse contexto que no dia 29 de novembro de 2017, o Presidente francês,
Emmanuel Macron e do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, inauguraram a maior usina
de energia solar da África Ocidental, na periferia ocidental de Ouagadougou (Capital).
No entendimento da jornalista Khadim Mbaye (2017), “Com uma capacidade de
produção de 33 megawatts, a usina de energia solar é a maior da África Ocidental.”
Assim, observa Khadim,
Com esta nova infra-estrutura, co-financiada pela França através da Agência Francesa
de Desenvolvimento (AFP) por 22,5 milhões de euros e a União Européia (25 milhões
de euros), a central Zagtouli produzirá cerca de 55 GWh anualmente e que representa
cerca de 5% da produção nacional e mais de um quarto da cidade de Ouagadougou,
de acordo com a National Electricity Company de Burkina Faso (Sonabel).(MBAYE,
2017,s.p.-tradução nossa).28

Todos esses esforços demonstram a entrada irreversível da África na Era da energia
solar. O que é uma luz de esperança para os países africanos cheios de potencialidades e
recursos naturais desenvolverem projetos de desenvolvimento sustentável, preservando-se, para
tanto, o meio ambiente para as gerações futuras. Com a inauguração da maior central
fotovoltaica da Àfrica Ocidental em matéria de capacidade, o Burkina Faso destronou o Senegal
que, até junho, construía uma usina de energia solar fotovoltaica de 30 MW, instalada em
Mékhé, na região de Thiès (70 km a oeste de Dakar), considerada antes da usina do Burkina
Faso, a maior da África Ocidental.
A instalação das usinas solares vai de encontro com os objetivos apresentados pelo
país em seu INDC (2015), que prevê a redução não condicionada de 6,6% de emissões,
incluindo os setores de agricultura, resíduos e energia e de 11,6% como meta condicionada até
2030, com o apoio de financiamentos internacionais como os previstos pelo Green Climate
Fund (GCF). As energias renováveis (energia solar, biocombustíveis, etc.) permitem reduzir os
Il s'agit de la centrale de Zagtouli, installée sur une superficie de 55 hectares à une vingtaine de kilomètres au
sud-ouest de Ouagadougou, la capitale du pays. Avec ses 129 600 panneaux, la centrale solaire, dotée d'une
capacité de 33 mégawatts, vient appuyer la faible offre énergétique du Burkina Faso qui dépend de ses voisins
africains, notamment la Côte d'Ivoire, pour satisfaire ses besoins énergiques.
Avec cette nouvelle infrastructure, cofinancée par la France à travers l'Agence française de développement (AFP)
à hauteur de 22,5 millions d'euros et l'Union européenne (25 millions d'euros), la centrale de Zagtouli produira
à terme environ 55 GWh annuellement et cela représente environ avec 5% de la production au plan national
et plus du quart de la ville de Ouagadougou, selon la Société nationale d'électricité du Burkina Faso (Sonabel).
28
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custos de energia para casas e empresas, o que aumenta sua produtividade, além de permitirem
mitigar a poluição gerada pelo uso de combustíveis fósseis na produção de transporte e
eletricidade.
Com certeza, a energia solar é um fator positivo e chave para o desenvolvimento
econômico da África onde o sol brilha excepcionalmente e muitos espaços ainda virgens, não
exploradas para servir de sites de implementação. Para o sucesso dos projetos em energia solar
no continente, é imprescindível o respeito e a conjunção dos 03 (três) fatores importantíssimos,
a saber: a produção, a distribuição e a instalação para que aconteça uma melhor integração nas
regiões ainda desfavorecidas.

4.4 UNIÃO EUROPEIA
A União Europeia29 legisla, em matéria ambiental, por meio de diretivas que têm
um tratamento diferente dos demais dispositivos normativos, tendo em vista que os Estados têm
competência originária quando se trata de meio ambiente. A União Europeia conta com a
cooperação entre os Estados para o cumprimento das diretivas e, em caso de conflito entre
normas internas e da União, a última deve prevalecer. Em matéria ambiental, entretanto, existe
a possibilidade de salvaguarda e os casos concretos são devidamente analisados, quando existe
dano, podendo ser levados ao Tribunal de Justiça da União Europeia. (NOSCHANG, 2011.
Pág. 451).
Com relação às energias renováveis, a Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu
e respectivo Conselho fomenta o uso de energias provenientes de fontes renováveis. Esta
diretiva estabeleceu um marco comum aos países membros, com o estabelecimento de cotas
mínimas de uso das energias renováveis (20%) até 2020. Os objetivos da Política Energética da
União Européia são, portanto, de lograr uma política energética competitiva, sustentável e
segura e a energia solar crescente, faz parte do processo. Esta ampliação do uso de fontes
energéticas renováveis debe se basear em um marco regulatório estável e o estabelecimento de
incentivos econômicos e fiscais (DURÁN, 2013, p. 774 e 775).
Nesta trajetória, no Acordo de Paris, a União Europeia, através da Letônia, no
exercício da Presidência do Conselho da União (EU), apresentou sua proposta de Contribuição

29

Estados Membros da União Européia: Bélgica, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Alemanha,
Estónia, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Itália, Chipre, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Malta, Países
Baixos, Áustria, Polônia, Portugal, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Finlândia, Suécia, Reino Unido. (UNIÃO
EUROPEIA, 2017).
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Nacional Determinada pretendida (INDC), a ser adotada pelos 28 Estados membros e as metas
foram comuns ao grupo, representadas, portanto, em documento único. A proposta foi de
redução de, pelo menos, 40% de emissões de gases de efeito estufa até 2030, em relação a 1990.
Essa meta deverá ser cumprida conjuntamente, conforme estabelecido nas conclusões do
Conselho Europeu de outubro de 2014.
A meta do INDC representa uma progressão que vai além do compromisso já
assumido pela União Européia: de redução de emissão em 20% até 2020 em relação a 1990
(que inclui o uso de compensações). Está em conformidade com o objetivo da UE, no contexto
das reduções necessárias ao acordo com o IPCC por países desenvolvidos, para reduzir suas
emissões 80-95% até 2050 em relação a 1990. Além disso vai de encontro com a necessidade
de reduzir, pelo menos, para metade em 2050, em relação a 1990. A UE e seus EstadosMembros já reduziram suas emissões cerca de 19% nos níveis de 1990, enquanto o PIB cresceu
mais do que 44% durante o mesmo período. Como resultado, a média por emissões de capital
em toda a UE e seus Estados membros caiu de 12 toneladas de CO2 eq. em 1990 para 9 toneladas
CO2 eq. em 2012 e deverão cair para cerca de 6 toneladas de CO2-eq. em 2030. As emissões na
UE e seus Estados-Membros atingiram o pico em 1979.
O documento (INDC) destaca que os países membros da UE devem apresentar seus
planos e metas de forma clara, transparente e inteligível; publicá-las no website da UNFCCC;
e discutí-las com outros partícipes, aumentando seu alcance para mais do que a meta de
limitação do aumento de 2ºC na temperatura global.
No que diz respeito ao setor energético, a cobertura se dará no monitoramento e
redução de emissões por Combustão de Combustíveis: nas indústrias de energia, indústrias de
manufatura e construção, transporte e outros setores; além do controle de emissões fugitivas de
combustíveis: Combustíveis sólidos, Petróleo e gás natural e outras emissões, da produção de
energia, do transporte e armazenamento de CO2.
A política energética da UE possui três objetivos principais: segurança de
aprovisionamento, competitividade e sustentabilidade. O artigo 194º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia introduz uma base jurídica específica no domínio da energia
com base em competências partilhadas entre a União Europeia e os seus Estados-Membros.
Artigo 194º 1. No âmbito do estabelecimento ou do funcionamento do mercado
interno e tendo em conta a exigência de preservação e melhoria do ambiente, a política
da União no domínio da energia tem por objetivos, num espírito de solidariedade entre
os Estados-Membros:
a) Assegurar o funcionamento do mercado da energia;
b) Assegurar a segurança do aprovisionamento energético da União;
c) Promover a eficiência energética e as economias de energia, bem como o
desenvolvimento de energias novas e renováveis; e
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d) Promover a interconexão das redes de energia.
2. Sem prejuízo da aplicação de outras disposições dos Tratados, o Parlamento
Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário,
estabelecem as medidas necessárias à realização dos objetivos a que se refere. Essas
medidas são adotadas após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões.
Não afectam o direito de os Estados-Membros determinarem as condições de
exploração dos seus recursos energéticos, a sua escolha entre diferentes fontes
energéticas e a estrutura geral do seu aprovisionamento energético, sem prejuízo da
alínea c) do n.o 2 do artigo 192.o
3. Em derrogação do n.o 2, o Conselho, deliberando de acordo com um processo
legislativo especial, por unanimidade e após consulta ao Parlamento Europeu,
estabelece as medidas referidas naquela disposição que tenham carácter
essencialmente fiscal. (UNIÃO EUROPEIA, 2010).

Com isto em vista, os Estados membros buscam caminhos baseados nesta Política
e no INDC da União Europeia para atingir as metas propostas, e, com isso, diversas iniciativas
e normativas importantes têm ganhado força em alguns países.
Um exemplo é a Alemanha, que busca compensar suas emissões, dentre outras
formas, por meio do desenvolvimento de tecnologias e ampliação do uso de energias
renováveis. Em 2016, o país supriu 95% da sua demanda energética com fontes renováveis,
com significativa participação da energia solar (45,2%). Os alemães estão a caminho de uma
iniciativa de transição energética, pela qual o governo pretende reduzir a emissão de gases de
efeito estufa de 80 a 95% e atingir a meta de 60% de uso de fontes de energias renováveis,
metas mais ousadas do que aquelas propostas no INDC da UE. A diretriz do governo é acabar
com as usinas termonucleares até 2022 e dividir o suprimento da demanda, majoritariamente,
entre a energia solar e a eólica. (CANALTECH, 2016). Além disso, a Mercedes entrou no
mercado de baterias para armazenamento de energia proveniente de painéis solares
fotovoltaicos, concorrendo diretamente com a Tesla, para residências alemãs, fato que indica a
evolução das tecnologias para uso de energia limpa. (PORTAL ENERGIA, 2017).
Ainda, a chanceler, Angela Merkel, encorajou Portugal e Espanha a investirem mais
na energia solar e frisou a necessidade de uma melhor ligação à França para dar um impulso a
uma rede elétrica europeia unificada (REUTERS, 2017), de forma a garantir suprimento
energético em toda a União Europeia, em conformidade ao que preconiza a Carta Europeia de
Energia (1991) e respectivo tratado (1994). A ideia deste documento foi de empreender uma
Política Energética Internacional comum, dentro de um mercado integrado e interconectado,
que garantisse o provisionamento energético dos Estados, possibilitasse a redução de emissões
atmosféricas, o investimento em energias renováveis e o desenvolvimento de tecnologias
energéticas e, além disso, proporcionasse a ponderação sobre o uso da energia nuclear, suas
características e riscos. (EURO LEX, 2017). Neste caminho, a União Europeia, apesar do
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histórico de significativas emissões atmosféricas desde a Revolução Industrial, tem se
demonstrado favorável às políticas internacionais de controle e redução de suas emissões. Do
outro lado do Atlântico, os Estados Unidos também tem dado foco ao assunto, como se
apresenta a seguir.

4.5 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Os Estados Unidos, no documento de Contribuições Nacionalmente Determinadas,
afirmam que pretendem alcançar um objetivo de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa
em 26-28% abaixo do seu nível de 2005 em 2025 e fazer os melhores esforços para reduzir suas
emissões em 28%. Sua meta para 2020 é reduzir em 17% de suas emissões e, alcançando este
objetivo, exigirá uma nova redução de emissões de 9 a 11% para 2025, em comparação com a
linha de base de 2005.
Para ajudar a alcançar estas metas, foram criadas leis, regulamentos e outras
medidas internamente obrigatórias, tais quais: Clean Air Act30 (42 SE.S.C. §7401 e seq.), a
Energy Act31 (42 U.S.C. §13201 et seq.), e a Energy Independence and Security Act32 (42 U.S.C.
§ 17001 et seq.).
Segundo seu INDC (2015), desde 2009, os Estados Unidos completaram as
seguintes ações regulatórias:


Estabelecimento de padrões para veículos, nos termos do Clean Air Act, do
Departamento de Transportes dos Estados Unidos e da Agência de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos - para veículos ligeiros, modelos de anos 20122025 e, para veículos pesados, modelo anos 2014-2018.



Definição de padrões de emissões do setor de edifícios, incluindo padrões de
conservação de energia para 29 categorias de aparelhos e equipamentos, nos
termos da Lei de Política Energética e da Lei de Independência e Segurança
Energética, e do Departamento de Energia dos Estados Unidos.



O uso de alternativas específicas para hidrofluorcarbonetos (HFC) de alto
potencial de aquecimento global (GWP) em determinadas aplicações através do
Programa de Política de Alternativas, nos termos do Clean Air Act, a Agência de
Proteção Ambiental dos Estados Unidos.

Lei do Ar Limpo (Tradução nossa).
Lei da Energia (Tradução nossa).
32
Lei da Segurança e Independência Energética (Tradução nossa).
30
31
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Até 2015, quando da emissão do NDC dos EUA, foram implementadas as seguintes
medidas:


Finalização da regulamentação sobre emissões de carbono para as novas plantas
de energia e plantas existentes, nos termos do Clean Air Act e da Agência de
Proteção Ambiental dos Estados Unidos, até final de 2015.



Determinação de padrões de economia de combustível para veículos pesados pós2018, nos termos do Clean Air Act, do Departamento de Transportes dos Estados
Unidos e da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.



Desenvolvimento de padrões para lidar com as emissões de metano dos aterros
sanitários e emissões do setor de petróleo e gás, nos termos do Clean Air Act e da
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.



Movimento para reduzir o uso de hidrofluorcarbonetos (HFC) de alto potencial de
aquecimento global (GWP) através do Programa de Políticas Alternativas, nos
termos do Clean Air Act e da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.



Redução de emissões no setor de edifícios, incluindo a promulgação de padrões de
conservação de energia para uma ampla gama de eletrodomésticos e equipamentos,
nos termos da Lei de Política Energética e da Lei de Independência e Segurança
Energética e do Departamento de Energia dos Estados Unidos.

Além disso, desde 2008, os Estados Unidos reduziram as emissões de gases de
efeito estufa das Operações Governamentais Federais em 17% e sob a Ordem Executiva 13693,
emitida em 25 de março 2015, que tem por objetivo a redução dessas emissões, em 40% abaixo
dos níveis de 2005 até 2025.
Desta forma, as medidas tomadas pelos Estados Unidos e as promessas
apresentadas no INDC, apesar de não serem tão ousadas como as metas de outros países, vão
de encontro com as políticas internacionais de redução das emissões dos gases de efeito estufa
e, apesar das declarações de Donald Trump, de intenção de saída do Acordo de Paris, a
sociedade americana demonstrou, de forma nítida, o apoio às negociações climáticas
promovidas pela ONU, com o lançamento da #wearestillin33, durante a COP 23 na Alemanha
(BARBOSA, 2017).

33

#Nósaindaestamosdentro.
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A eventual saída dos EUA do Acordo de Paris, ratificado em 03 de setembro de
2016, demanda de um processo que terá resultados em 2020, podendo acontecer inúmeros
debates e mudanças de planos sobre o tema neste período.
No sentido contrário ao que defende Trump, cientistas norte americanos estão
desenvolvendo importantes pesquisas no ramo das energias renováveis, que podem se traduzir
em ampliação nos investimentos no setor. Um exemplo foi a descoberta da célula solar
fotovoltaica mais eficiente do mundo, que é capaz de converter a luz solar direta em eletricidade
com uma eficiência de 44,5%. Os modelos de células solares existentes até hoje no mercado,
convertem a energia solar com uma eficiência máxima de 25%. Este novo recorde de eficiência
de conversão solar é considerado um importante passo na afirmação desta tecnologia no
universo das energias renováveis. (PORTAL SOLAR, 2017).
O principal autor do estudo e cientista da GW School of Engineering and Applied
Science, Dr. Matthew Lumb, afirma que “O nosso novo dispositivo é capaz de desbloquear a
energia armazenada nos fotões de longa duração, perdidos nas células solares fotovoltaicas
convencionais e, portanto, fornece um caminho para a realização da célula solar de multijunção final”. Isto é possível, pois o equipamento utiliza materiais que normalmente são
utilizados em aplicações para laser e fotodetectores infravermelhos. Se a tecnologia for
amplificada, os painéis solares necessitariam de metade do espaço para produzir a mesma
quantidade de energia, avanço importante no campo da energia fotovoltaica. (PORTAL
SOLAR, 2017).
Desta forma, é preciso dissociar, em um primeiro momento, o discurso político
amplamente divulgado na mídia, das políticas e normativas vigentes relacionadas às mudanças
climáticas. Para sair do Acordo de Paris e alterar os dispositivos legais já aprovados pelos
estados que compõem os Estados Unidos, no que diz respeito às políticas ambientais, o poder
executivo terá que negociar com governadores e com o parlamento, além de ter a chancela dos
americanos, processo que pode levar tempo.

4.6 COMPARATIVO DAS INDC
A fim de compreender melhor o cenário traçado pelos países mencionados no
presente estudo, apresenta-se, a seguir, um Quadro Síntese com o quantitativo de emissões dos
gases de efeito estufa emitidos por cada país e as respectivas propostas de Contribuições
Nacionalmente Determinadas, para que se possa analisar as contribuições com emissões no
âmbito global e as respectivas ambições e métodos previstos por estes países para a adaptação,
mitigação, redução ou gestão estratégica dos impactos das mudanças climáticas.
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QUADRO SÍNTESE
Região

País (ses)

Brasil

América
(América
Latina)

Representação
nas emissões
no Cenário
Global
2,48% das
emissões
globais em
2010

INDC
Metas Não Condicionadas

Metas
Condicionadas

Reduzir as emissões em 35%
até 2025 e até 43% em 2030
comparado a 2005.

-

Alguns objetivos com relação às energias:

Aumento dos biocombustíveis para 18% da matriz
energética. 45% de energias renováveis até 2030.

México

1,70% das
emissões
globais em
2013

Reduzir as emissões (GEE e
Short Lived Climate Pollutants)
Reduzir
em 25% até 2030 comparado
emissões em
"Negócios como de Costume",
40% até 2030.
e em 50% até 2050 comparado
a 2000.

Chile

0,25% das
emissões
globais em
2010

Reduzir as emissões em 30%
por unidade do PIB até 2030
comparado a 2007.

Índia

4,10% das
emissões
globais em
2000

Reduzir as emissões em 2025% por unidade do PIB até
2020 comparado a 2005.
Reduzir as emissões em 3335% por unidade do PIB até
2030 comparado a 2005.

China

20,09% das
emissões
globais em
2005

Reduzir as emissões em 4045% por unidade do PIB até
2020 comparado a 2005.
Reduzir as emissões em 6065% por unidade do PIB até
2030 comparado a 2005.

-

Aumento da parcela dos combustíveis não fósseis no
consumo de energia primária para cerca de 15%.
Alcance da capacidade instalada de energia eólica atingindo
200 gigawatts, da capacidade instalada de energia solar
atingindo cerca de 100 gigawatts.

Federação Russa

7,53% das
emissões
globais em
2013

Reduzir as emissões em 2530% até 2030, em relação aos
níveis de 1990.

-

4,5% da eletricidade proveniente de fontes renováveis até
2020, sendo que hoje, esse percentual é inferior a 1%.

Ásia
(e Eurásia)

Construção de novas centrais de energias limpas.

30% redução de custos marginais de energia elétrica até
Reduzir
2018, 20% da matriz energética se componha de energias
emissões em 35
renováveis não convencionais até 2025, 20% de redução do
a 45% até
consumo projetado de energia até 2025 e o desenho de uma
2030.
estratégia de desenvolvimento de energia a longo prazo.
Alcance de cerca de 40% da capacidade instalada de energia
elétrica acumulada de recursos energéticos combustíveis não
fósseis até 2030 com a ajuda de transferência de tecnologia
e financiamento internacional de baixo custo, inclusive do
Green Climate Fund (GCF). Expansão da capacidade das
energias renováveis de 34 gigawatts, em 2015, para 175
gigawatts, até 2022.
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Região

País (ses)

Marrocos

Representação
INDC
nas emissões
no Cenário
Metas Não Condicionadas
Global
0,16% das
emissões
globais em
2000

0,06% das
República Democrática emissões
do Congo
globais em
2010

Metas
Condicionadas

Alguns objetivos com relação às energias:

Reduzir as emissões em 13%
até 2030, comparado aos
"Negócios como de Costume"

Reduzir as
emissões em
32% até 2030,
comparado aos
"Negócios
como de
Costume"

Alcance de 50% da capacidade instalada para energias
renováveis até 2050.
Redução do consumo de energia em 15% até 2030;
Redução substancial dos subsídios para combustíveis
fósseis, com base nas reformas já realizadas nos últimos
anos;

-

Reduzir em
17% das
emissões até
2030

Elevar para 60% a taxa de eletrificação em 2025;
Reestruturar a Soc. Nac. de Eletrificação;
Exportar parte da eletricidade produzida;
Promover as energias renováveis, utilizando os potenciais de
biogás, biocombustíveis , energia solar e geotermia.

Em 2025 e 2030, as emissões
serão entre 398 e 614 Mt CO2eq.

-

Criação de impostos sobre o carbono.
Política Nacional de Resposta às Alterações Climáticas.
Investimentos internacionais para permitir e apoiar a
implantação de tecnologia de baixa emissão de carbono e de
adaptação e a capacidade de governar, regular, instalar e
operar essas tecnologias.

Reduzir as emissões em 6,6%
até 2030, comparado aos
"Negócios como de Costume

Reduzir as
emissões em
11,6% até
2030,
comparado aos
"Negócios
como de
Costume"

Promover claramente as energias renováveis, pelo menos
eliminando os subsídios aos combustíveis fósseis e, na
melhor das hipóteses, subsidiando investimentos em energia
renovável.

África

África do Sul

Burkina Faso

1,46% das
emissões
globais em
2010

0,06% das
emissões
globais em
2007
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Região

País (ses)

Bélgica, Bulgária,
Croácia, República
Checa, Dinamarca,
Alemanha, Estónia,
Irlanda, Grécia,
Espanha, França, Itália,
Chipre, Letônia,
União Europeia
Lituânia, Luxemburgo,
Hungria, Malta, Países
Baixos, Áustria,
Polônia, Portugal,
Romênia, Eslovênia,
Eslováquia, Finlândia,
Suécia, Reino Unido.
América
(América do
Norte)

Estados Unidos

Representação
INDC
nas emissões
no Cenário
Metas Não Condicionadas
Global

Metas
Condicionadas

Alguns objetivos com relação às energias:

12,08% das
emissões
globais em
2013

Reduzir as emissões em 40%
até 2030 comparado a 1990.

-

Monitoramento e redução de emissões por Combustão de
Combustíveis: nas indústrias de energia, indústrias de
manufatura e construção, transporte e outros setores; além
do controle de emissões fugitivas de combustíveis:
Combustíveis sólidos, Petróleo e gás natural e outras
emissões, da produção de energia, do transporte e
armazenamento de CO2.

17,89% das
emissões
globais em
2013

Reduzir as emissões em 2628% até 2025 comparado a
2005.

-

Clean Air Act (42 SE.S.C. §7401 e seq.), a Energy Act (42
U.S.C. §13201 et seq.), e a Energy Independence and
Security Act (42 U.S.C. § 17001 et seq.).

Fonte: UNFCCC, 2015. Elaborado pela autora.
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Com base nos dados levantados, foi possível verificar que os países em
desenvolvimento, que, à exceção da China, não são os maiores emissores de gases de efeito
estufa apresentaram metas importantes para o combate ao aquecimento global, com programas
estruturados e voltados para adaptação, redução e mitigação dos efeitos das mudanças
climáticas. Importante destacar as medidas propostas para ampliação da capacidade de
resiliência das cidades mais vulneráveis e o investimento em infraestrutura, previsto,
principalmente, para áreas a serem mais impactadas pelo aumento da intensidade de fenômenos
naturais.
Na América Latina, o Brasil, o México e o Chile possuem planos importantes de
ampliação da participação das energias renováveis em suas matrizes energéticas, inclusive, com
o uso da energia solar, especialmente em função de serem países com alta incidência de raios
solares. Entretanto, atenção é dada à necessidade de investimentos em infraestrutura e
adaptação das cidades aos impactos das mudanças climáticas, sobretudo em cidades litorâneas.
Na África, precebe-se a fundamental importância dos aportes financeiros
internacionais para que sejam implementadas políticas de baixo carbono. À exceção da África
do Sul, que já possui um sistema mais desenvolvido, no Marrocos, na República Democrática
do Congo e em Burkina Faso as prioridades ainda estão em atender necessidades básicas da
população e, se possível, de forma sustentável. Assim, as metas para um desenvolvimento
baseado em políticas de baixo carbono dependem, fundamentalmente, do apoio internacional,
tanto financeiro como em transferência de tecnologias.
A Ásia, com seu imenso contigente populacional apresentou cenários
diferenciados: enquanto a China se apresenta mais determinada a alterar suas políticas
socioambientais para sistemas de menores emissões, a Rússia e a Índia se comprometem com
reduções abaixo de 30%.
A União Européia, em documento que representou seus 28 estados membros, foi
ambiciosa em sua meta de redução de 40%, entretanto, trata-se de uma tendência no grupo, já
que alguns países já se encontram avançados nas políticas, programas e leis relacionadas às
emissões de gases de efeito estufa, energias renováveis e manejo de áreas protegidas.
Os EUA, em um cenário conturbado politicamente, detem tecnologia e recursos
para ampliação das políticas e programas de baixo carbono, entretanto, além de ter apresentado
intenções de reduzir menos de 30% em suas emissões, ainda podem abandonar seu
compromisso dentro do Acordo de Paris, o que pode gerar repercussões negativas no âmbito
das negociações da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas.
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5 OS PRINCIPAIS AVANÇOS E DESAFIOS DA ENERGIA SOLAR NOS
PAÍSES EMERGENTES
As energias renováveis são, a cada dia, mais estudadas e tornaram-se um grande
desafio para a sobrevivência da humanidade em face dos danos ambientais irreversíveis
oriundos das ações antropogênicas. Observa-se, do outro lado, que as tecnologias para uso e
armazenamento da energia advinda de fontes renováveis evoluíram significativamente nos
últimos anos e, por isso, permitiram a ampliação e difusão de seu uso. Entretanto, alguns
desafios ainda precisam ser vencidos para que se tornem mais viáveis e aplicadas
mundialmente.
Desta forma, apresenta-se, na sequência, os principais avanços e desafios das
energias renováveis, com foco na energia solar, identificados no âmbito da presente pesquisa.
Os resultados foram obtidos tanto com base em dados secundários levantados, como, de forma
complementar, na percepção colhida, por meio de entrevistas realizadas com profissionais que
trabalham com energias renováveis no âmbito acadêmico e técnico (Anexos A e B).

5.1 AVANÇOS
Diversificar a matriz energética é uma importante forma de facilitar o acesso à
energia, permitindo a chegada deste recurso às localidades mais afastadas. Além disso, é uma
forma não só de permitir o acesso universal à energia, mas, também, de permitir um acesso
sustentável que atente para as peculiaridades e potencialidades das mais variadas regiões em
que se dá. As possibilidades energéticas de cada região devem ser aproveitadas da melhor
maneira possível (XAVIER; GUIMARÃES, 2009).
Segundo o Entrevistado 6, as energias renováveis no mundo representam cerca de
2.006 GW de capacidade instalada. Atualmente a capacidade instalada mundial fotovoltaica é
de cerca de 227 GW, sendo a China, Alemanha, Japão e EUA os países com maior capacidade
instalada. No Brasil, no final de 2016 haviam cerca de 81 MW de energia fotovoltaica instalada.
A utilização desta energia, apesar de ainda pouco explorada no Brasil e no mundo,
possui ótimas perspectivas de crescimento. As Contribuições Nacionalmente Determinadas, no
âmbito do Acordo de Paris, são indicadores do potencial de crescimento das energias renováveis
nas matrizes energéticas dos países em todos os continentes.
No Brasil, enquanto a capacidade instalada brasileira é de cerca de 81 MW e seu
potencial fotovoltaico residencial é de cerca de 33.000 MW médios, pode-se dizer que a
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expectativa de crescimento da energia solar na matriz brasileira é enorme e inexplorada até o
momento, como afirma o Entrevistado 6.
Segundo o Entrevistado 2, isto está relacionado, principalmente, às condições
naturais do país e grande incidência de raios solares e disponibilidade de reservas de silício e
quartzo. Somente para ilustrar o potencial ainda a ser explorado, cita-se o exemplo da
Alemanha, que apesar de possuir uma incidência de raios bem mais baixa que a do Brasil conta
com uma legislação mais favorável à implantação desse tipo de energia e com fortes Partidos
Políticos Verdes (Entrevistado 3), e, com isso, amplia, a cada dia a participação deste tipo de
energia na matriz energética do país.
Para crescimento do uso das energias renováveis, outros países também traçaram
seus objetivos. O México prevê a construção de novas centrais de energias limpas. O Chile
buscará 30% de redução de custos marginais de energia elétrica até 2018. Além disso, pretende
que 20% da matriz energética seja composta por energias renováveis não convencionais até
2025, e visa atingir 20% de redução do consumo projetado de energia até 2025, com o desenho
de uma estratégia de desenvolvimento de energia a longo prazo.
A Índia pretende alcançar cerca de 40% da capacidade instalada de energia elétrica
acumulada de recursos energéticos combustíveis não fósseis até 2030, com a ajuda por meio de
transferência de tecnologia e financiamento internacional para políticas de baixo carbono,
inclusive do Green Climate Fund (GCF). Além disso, pretende expandir a capacidade das
energias renováveis de 34 gigawatts, em 2015, para 175 gigawatts, até 2022. A China conta
com um aumento da parcela dos combustíveis não fósseis no consumo de energia primária para
cerca de 15%, além do alcance da capacidade instalada de energia eólica atingindo 200
gigawatts e da capacidade instalada de energia solar atingindo cerca de 100 gigawatts.
O Marrocos, objetiva alcançar 50% da capacidade instalada para energias
renováveis, até 2050. Além da redução do consumo de energia em 15%, até 2030, e redução
substancial dos subsídios para combustíveis fósseis, com base nas reformas já realizadas nos
últimos anos. A África do Sul, por meio da criação de impostos sobre o carbono, da Política
Nacional de Resposta às Alterações Climática e de investimentos internacionais, busca permitir
e apoiar a implantação de tecnologias de baixa emissão de carbono e de adaptação, além do
desenvolvimento da capacidade de governar, regular, instalar e operar essas tecnologias.
A União Europeia, por meio de sua diretiva e políticas para o grupo, realiza
monitoramentos e busca a redução de emissões por Combustão de Combustíveis: nas indústrias
de energia, indústrias de manufatura e construção, transporte e outros setores; além do controle
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de emissões fugitivas de combustíveis: Combustíveis sólidos, Petróleo e gás natural e outras
emissões da produção de energia, do transporte e armazenamento de CO.
Segundo o Entrevistado 3, as Leis Europeias buscam estimular as energias solares
e outras energias renováveis, que são mais usuais a partir do meio da França e ao sul da Europa,
onde existe maior incidência solar, como em Portugal e na Espanha. Segundo o entrevistado,
os franceses são muito engajados em questões de ambiente e saúde e, as energias renováveis,
começaram a se popularizar, na França, na década de 1990, principalmente nas residências, por
meio de Startups que começaram a desenvolver e implantar projetos de energia solar. Foi neste
contexto que começaram a surgir tecnologias para painéis mais eficientes que se aderem a
diferentes superfícies nos telhados das casas.
Um outro país com grande potencial para desenvolvimento de energia solar,
segundo o Entrevistado 3, é a Grécia, uma vez que não gera nenhuma energia e depende de
fontes externas para atividades como o transporte, indústria, etc.
No norte do continente americano, os Estados Unidos se valem de três normativas
principais voltadas à questão das energias renováveis e mudanças climáticas, a saber: Clean Air
Act (42 SE.S.C. §7401 e seq.), a Energy Act (42 U.S.C. §13201 et seq.), e a Energy
Independence and Security Act (42 U.S.C. § 17001 et seq), que fundamentam a importância da
ampliação do uso de fontes de menores emissões de CO2 (low carb).
Para ampliação da implantação da energia solar, tanto em países desenvolvidos,
como naqueles em desenvolvimento, é importante subsidiar o incremento desta modalidade
energética. Para isso, inúmeros países dispõem de incentivos fiscais ou tarifas diferenciadas.
No Brasil, por exemplo, foi estabelecida a isenção de ICMS, por meio do Convênio
ICMS 101/97, celebrado entre as secretarias de Fazenda de todos os estados, que define a
isenção do imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) para as operações com
equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica, válido até
31/12/2021.
A isenção de ICMS, PIS e Cofins na Geração Distribuída – Praticamente todos os
estados isentam o ICMS sobre a energia que o consumidor gera. O tributo se aplica apenas
sobre o excedente que ele consume da rede, e para instalações inferiores a 1 MW. O mesmo
vale para o PIS e Cofins (Lei 13.169, de 6/10/2015).
Além disso, existe a redução do Imposto de Importação, conforme Resolução
CAMEX 22, de 24/03/2016, prorrogada até 31/12/2017, que garante a manutenção de 2% para
a alíquota incidente sobre bens de capital destinados à produção de equipamentos de geração
solar fotovoltaica.
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Existe também o desconto na TUST/TUSD, conforme Resolução ANEEL
481/2012, que ampliou para 80% o desconto na tarifa de uso do sistema de
transmissão/distribuição (TUST/TUSD) para empreendimentos com potência inferior a 30 MW
e, além disso, segundo o Entrevistado 6, existe a venda direta a consumidores especiais, sistema
de compensação de energia, isenção de ICMS, conforme mencionado, REIDI, debêntures
incentivadas, redução de IR e condições diferenciadas de financiamentos.
Outra forma de incentivo foi por meio da inclusão de equipamentos para produção
de energia solar e eólica no âmbito do programa “Mais Alimentos”, que, a partir de novembro
de 2015, possibilita financiamentos a juros mais baixos.
O apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
por meio da Lei 13.203, de 8/12/2015, que permite autorização de financiamento, com taxas
diferenciadas, aos projetos de geração distribuída em hospitais e escolas públicas também é
mais um exemplo.
Existe ainda o Plano Inova Energia, que conta com um Fundo de R$ 3 bilhões,
criado em 2013, pelo BNDES, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e ANEEL, com
foco na empresa privada e com o objetivo de pesquisa e inovação tecnológica nas áreas de:
redes inteligentes de energia elétrica, linhas de transmissão de longa distância em alta tensão;
energias alternativas, como a solar; e eficiência de veículos elétricos.
Além destes dispositivos, um importante avanço no Brasil foi a realização da
Chamada Pública (CP) ANEEL, na qual, entre 2014 a 2016, entraram em operação as plantas
fotovoltaicas da CP nº 013/2011 - Projetos Estratégicos: “Arranjos Técnicos e Comerciais para
Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira” (24,6 MW
contratados, ao custo de R$ 396 milhões).
Na França, existem incentivos fiscais voltados à melhoria da qualidade de vida, em
função da poluição do ar e das doenças provocadas pela poluição. Um exemplo são os
incentivos para troca de veículos muito poluentes por novos e menos poluentes, além de
dedução fiscal e na declaração nas taxas. Conforme abordado pelo Entrevistado 3, os franceses
buscam a melhoria da qualidade de vida, alicerçada na atuação do Ministério da Ecologia e
Diplomacia, com interfaces socioambientais internas e externas.
O desenvolvimento tecnológico contribui para esta melhoria da qualidade de vida
em diferentes populações. O aumento do porte das instalações e a expansão da Concentrating
Solar Power – CSP, nos últimos anos, vêm proporcionando aumentos no fator de capacidade
médio da geração solar brasileira e mundial.
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Os avanços tecnológicos foram substanciais nos últimos anos. Segundo o
Entrevistado 6, o efeito fotovoltaico foi descoberto no ano de 1839, mas apenas nos anos 1950
ocorreu o desenvolvimento das células solares eficientes (6%). As células fotovoltaicas vem
evoluindo constantemente até os níveis atuais de cerca de 20% de eficiência. Em relação à
capacidade instalada, esta vem crescendo desde 2003 e teve aumento significativo após 2008.
Este aumento é resultado das políticas, regulamentações governamentais e queda no custo da
tecnologia.
Hoje em dia, a eficiência média mundial triplicou para 15% (143 Wp/m²), a um
custo centenas de vezes mais barato (preços entre U$0,65/Wp e U$1,20/Wp na maioria dos
países, com a Índia e China detendo os menores). Até 2022 espera-se que a faixa de preços
recue para U$0,5/Wp a U$1,0/Wp.
Além disso, os estudos continuam evoluindo. Um exemplo foi a descoberta da
célula solar fotovoltaica considerada a mais eficiente do mundo (até o momento), citada
anteriormente, que foi feita a partir de estudos na GW School of Engineering e Applied Science,
nos EUA, com um novo recorde de eficiência de conversão solar, que é considerado um
importante passo na afirmação desta tecnologia no universo das energias renováveis. (PORTAL
SOLAR, 2017).
Conforme mencionado no capítulo 4 do presente trabalho, o principal autor do
estudo e cientista de pesquisa, Dr. Matthew Lumb, conta que o equipamento utiliza materiais
que normalmente são utilizados em aplicações para laser e fotodetectores infravermelhos. Se a
tecnologia for amplificada, os painéis solares necessitariam de metade do espaço para produzir
a mesma quantidade de energia, avanço importante no campo da energia fotovoltaica.
(PORTAL SOLAR, 2017). Entretanto, esta tecnologia ainda é extremamente cara.
Atualmente a tecnologia mais empregada é a dos painéis fotovoltaicos (FV) feitos
de células de silício cristalino puro (c-Si), com uma participação de mais de 95% do mercado,
que apresentam rendimentos de 13 a 17%.
Outra variante da FV, as células de película fina, são formadas pela deposição de
camadas extremamente finas de materiais semicondutores fotovoltaicos (silício amorfo – a-Si,
telureto de cádmio - CdTe e disselenito de cobre-índio-gálio – CIGS) sobre um material de
apoio, tal como o vidro, aço inoxidável ou plástico. A tecnologia é mais barata porém menos
eficiente.
Outro exemplo de avanço nas pesquisas voltadas à energia solar são os estudos
desenvolvidos pelo Weizmann Institute of Science, instituto israelense, juntamente com o
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica por meio de um projeto de energia héliotérmica,
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baseada no enriquecimento energético do gás natural, mediante a utilização da energia solar,
fato que possibilitará uma menor queima de gás para produção de mais energia.
(GUIMARÃES; XAVIER, 2009).
No cenário global, e considerado um cenário moderado, a Agência Internacional de
Energia (IEA) afirma que a energia solar poderia responder por cerca de 11% da oferta mundial
de energia elétrica em 2050, algo próximo de 5.000 TWh. A área coberta pelas instalações seria
de 8 mil km² (300 W/m² e FC de 25%), equivalente a um quadrado de 90 km de lado.
Conforme Jon Moore, Executivo-Chefe da Bloomberg New Energy Finance, "O
primeiro trimestre deste ano (2017) reflete, mais uma vez, a queda nos custos médios de capital
por megawatt para energia eólica e solar. Esta tendência significa que ano após ano é possível
financiar quantidades equivalentes de capacidade nessas tecnologias com menos dólares".
(AGRIBUSINESS, 2017)
Os países em desenvolvimento tiveram resultados de investimentos variados no
primeiro trimestre de 2017. O investimento indiano foi de US$ 2,8 bilhões, com uma queda de
apenas 2%, enquanto do México aumentou 47 vezes com US$ 2,3 bilhões e o Brasil caiu 3%
com US$ 1,8 bilhão. Na África, um dos destaques foi o financiamento de US$ 350 milhões da
HQ Power para uma planta de biomassa de 80MW, em Ruanda.
O Entrevistado 1 afirma que o maior avanço das energias nos últimos anos estão
pautados na diversificação das energias renováveis e, portanto, a independência de uma só fonte
energética, fato que pode possibilitar a escolha pelo mercado consumidor. Além disso, com o
surgimento de novas tecnologias, o número de empresas prestadoras de serviço nesse setor tem
aumentado, ampliando a oferta no mercado. O entrevistado ressalta também a existência de um
certo compartilhamento de tecnologia e a importação de produtos, algumas vezes relacionados
a acordos comerciais. Mas, destaca que no setor das energias renováveis é mais evidente um
intercâmbio internacional relacionado à biomassa e não à energia solar.
O Entrevistado 2 ressalta a importância da Conferência Rio + 20 e das orientações
da ONU relacionadas às energias renováveis, que servem de incentivo internacional para a
implantação de energias renováveis nos Estados. O Entrevistado 4 corrobora com a afirmação
e destaca a relação do desenvolvimento das energias renováveis com os acordos internacionais,
como o Acordo de Paris, e afirma que, se não fosse por tratados como este, o Brasil
permaneceria somente com as hidrelétricas. O Entrevistado 6 relaciona o desenvolvimento do
Proinfa e do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) aos resultados da
Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável e o Plano de Implementação a Agenda
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21 realizado em 2020 na África do Sul, reafirmando a importância de discussões internacionais
para a regulação interna brasileira.
Os principais avanços das energias renováveis estão ligados, portanto, além da
influência internacional ao desenvolvimento da tecnologia e à ampliação do número de
pequenas empresas de implementação destas energias, segundo o Entrevistado 3. Além disso,
a criação de diferentes tipos de cobertura de produção de energia solar possibilita o
desenvolvimento de diversos projetos no ramo. Isto tem atraído o empresariado, que começou
a vislumbrar lucro a curto prazo com os investimentos relacionadas à energia solar, o que pode
alavancar projetos no setor (Entrevistado 2).
Muitos dos avanços são vinculados a medidas internas e internacionais. Na
Espanha, por exemplo, foi uma iniciativa do Estado o investimento em fontes energéticas
diferentes para geração de empregos e, a implantação de parques eólicos e fazendas solares,
com o apoio do Estado, contribuíram para esse desenvolvimento da engenharia local e da
modernização das tecnologias.(Entrevistado 3).
O Entrevistado 4 destaca como principais avanços das energias renováveis o
desenvolvimento da tecnologia, alguns incentivos fiscal, como, por exemplo, a lei do Proinfa,
a o envolvimento social. “Em 2002 foi o meu primeiro contato com a placa solar, que produzia
3 horas de energia e ocupava uma área enorme. Hoje uma placa gera muita energia. Ex. Tesla.
Ex. Japão e pistas de corrida.” O Entrevistado 6 também atribui os principais avanços no setor
de energias renováveis no Brasil ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (Proinfa), além do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) e a
Resolução Normativa no 482/2012 da Aneel.
O entrevistado 4 reitera também a importância do acesso às energias como direito
fundamental e do direito de escolha da sua fonte de energia, muitas vezes indelegado em função
do desconhecimento das opções pelo mercado consumidor, que é um dos desafios tratado, a
seguir, para a ampliação do uso das energias renováveis globalmente.

5.2 DESAFIOS
No contexto internacional, os esforços na direção da ampliação da participação das
energias renováveis são hoje objeto de um intenso debate. (BERMANN, 2003).
Verdadeiras guerras climáticas podem ocorrer no futuro, caso não seja tomada
alguma atitude. Algumas já se perfilando no horizonte, como o conflito entre o Egito e a Etiópia,
por causa da intenção da Etiópia em desviar as águas do Rio Nilo. Pense-se, ainda em eventuais
guerras, por exemplo, entre a Rússia e a China, em função de a China ter muito poucas terras
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que servem para a agricultura e estarem profundamente ameaçadas pelo processo de mudanças
climáticas, enquanto a Rússia, pelo contrário, de alguma forma, em algumas regiões, seria
beneficiada pelo aumento da temperatura, sobretudo na Sibéria, o que criaria um desequilíbrio
muito grande. (BRASIL, 2017).
É preciso que as agências reguladoras, em especial, ampliem os espaços de
participação popular no âmbito das discussões energéticas. A sociedade, diretamente afetada
com as decisões tomadas pelos entes públicos em tal seara, deve ser convidada a participar dos
debates energéticos ocorridos no País. […] preconiza-se aqui a necessidade de publicização da
questão da energia. O debate de ideias e o confronto de interesses em condições adequadas de
informação e conhecimento se constituem em instrumentos fundamentais na formulação de
uma estratégia energética sustentável e democrática. (BERMANN, 2003. p. 94).
As possibilidades que se apresentam aos indivíduos a partir do acesso à energia
elétrica lhes permitem viver de forma mais qualitativa. A liberdade de escolha do modo de uso
da energia disponibilizada é fator chave na concretização da vida digna dos cidadãos.
Com relação ao Brasil, ressalta-se que a Constituição Federal de 1988 não apenas
consagrou o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado como ainda o apontou como
sendo condição para que alguém tenha qualidade de vida, sem esquecer de destacar que a sua
importância se estende para além da presente geração (COUTINHO; MORAIS, 2016, p.192).
Um dos grandes desafios para garantir a qualidade de vida das gerações futuras está
na universalização do acesso à energia que, sem dúvida, centram-se no atendimento ao meio
rural e localidades afastadas. A descentralização na geração de energia por meio do uso de
fontes variadas é um caminho para modificação desta realidade. (XAVIER; GUIMARÃES,
2009).
Muito ainda há de ser feito para a concretização plena do acesso universal e
sustentável à energia elétrica no Brasil e no mundo, cabendo aos entes estatais atuação intensa
em busca da concretização deste objetivo. Aos Estados caberá agir de modo a promover a
universalização sustentável do acesso à energia elétrica no âmbito nacional, destacando-se,
neste contexto, a elaboração de políticas públicas energéticas e o fomento às fontes alternativas
e renováveis de energia. (XAVIER; GUIMARÃES, 2009).
A esse respeito, ao mesmo tempo em que as promessas firmadas no INDC dos
países prevêem a ampliação no uso de energias renováveis, as previsões para 2030 apontam
para um cenário tendencial em que o petróleo manterá uma participação de 35% da oferta
energética mundial, enquanto o carvão mineral responderá por 22% e o gás natural por 25%.
Assim, as denominadas fontes renováveis – hidráulica, biomassa, solar, eólica, geotérmica –,
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que atualmente respondem por cerca de 12,7% da oferta energética mundial, poderão chegar a
não mais do que 14% da oferta em 2030 (IEA, 2004).
As energias renováveis possuem papel de destaque para fins de concretização do
acesso universal e sustentável à energia elétrica. Por suas variadas formas, permitem a chegada
do recurso energético às mais diversas localidades, em especial ao meio rural e às localidades
afastadas. Por sua renovabilidade e caráter menos poluente, têm condições de promover a
sustentabilidade energética, satisfazendo as necessidades energéticas atuais, sem o
comprometimento das futuras gerações. Para que tal realidade se mostre viável social,
ambiental e economicamente, de modo a atrair mais investimentos, algumas ações se fazem
imprescindíveis. É preciso amplo investimento em pesquisa e desenvolvimento para energias
renováveis, investir na formação de mão de obra especializada, conhecer os custos reais de
investimento e, em especial, é preciso que o fomento às energias renováveis seja encarado pelo
ente estatal como política principal e não como política secundária ou complementar. Acresçase ao exposto a ampla necessidade de conexão entre as políticas públicas sociais nacionais. De
nada adiante fomentar o acesso universal e sustentável à energia e abandonar temáticas como a
do saneamento básico, da educação, dentre outras. (XAVIER; GUIMARÃES, 2009).
No Brasil, caberá em especial ao Conselho Nacional de Politica Energética CNPE,
ao Ministério de Minas e Energia e às agências reguladoras ligadas ao setor energético (ANEEL
e ANP) realizar ações em tal sentido. A universalização sustentável do acesso à energia permite
a concretização da ideia constitucional de desenvolvimento, de um desenvolvimento não apenas
quantitativo (econômico), mas também qualitativo (sociaoambiental), devendo ser meta
prioritária do Poder Público.
O Brasil está situado numa região com significativa incidência vertical dos raios
solares. Esta condição favorece elevados índices de irradiação em quase todo o território
nacional. Além disso, a proximidade à linha do equador faz com que haja pouca variação na
incidência solar ao longo do ano. Dessa forma, mesmo no inverno pode haver bons níveis de
irradiação. Essas características conferem ao país algumas vantagens para o aproveitamento
energético do recurso solar.
Contudo, apesar das condições favoráveis, a utilização da energia solar no Brasil
está muito aquém dos níveis apresentados por outros países, estando atrás, inclusive, de outras
fontes alternativas como a eólica e biomassa que já correspondem 6,7% e 9,4% da capacidade
de fornecimento disponível no país, respectivamente. (NASCIMENTO, 2017, p. 4).
Os desafios a serem enfrentados para um melhor aproveitamento da energia solar
passam pela necessidade de uma legislação clara e consistente no que diz respeito às regras e
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incentivos a essa modalidade de geração (SALAMONI, 2009, p. 9-10). Esta alegação é
reafirmada pelos Entrevistados 2 e 4.
Entrevistado 2: a legislação brasileira sobre energias renováveis não é objetiva, e não
tem nada de específico com relação à energia solar, que é citada em alguns pontos. As
leis poderiam ser mais detalhadas, com um parte geral para energias renováveis e uma
parte específica para cada tipo de energia: solar, geotérmica, maremotriz, biomassa,
eólicas, etc.
Entrevistado 4: E, deveriam regulamentar os impactos, o uso das placas (origem) e a
obrigatoriedade do serviço público dar o exemplo.

Por outro lado, o Entrevistado 6 afirma que a legislação nacional pode ser
considerada objetiva e atualizada. Entretanto, deve ser aprimorada para estimular a
nacionalização de equipamentos fotovoltaicos.
Fato citado pelo Entrevistado 5, que menciona que a legislação nacional Resolução 482 que mudou para 687, será atualizada em 2019 e “muita coisa que precisa ser
mexida”. Essas questões, que estão sendo tratadas pelas associações ABGD (Associação
Brasileira de Geração Distribuída), AB Solar, ABRADEE (Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica), e os pontos para serem aprimorados, são muitos, mas o que
mais ouço dos clientes é que eles têm o desejo de fazer usina maior para vender, comercializar.
Além disso, é imprescindível tornar os preços de instalação competitivos se
comparados as outras fontes de energia e difundir os benefícios e a sua viabilidade de produção
da grande à pequena escala. (SALAMONI, 2009, p. 9-10). Mesmo com as contínuas quedas no
custo da tecnologia, as elevadas tarifas de eletricidades e a tecnologia ainda são inacessíveis
para a grande maioria da população (Entrevistado 6).
Corolariamente, os principais desafios identificados pelo Entrevistado 1 e 2 foram
de encontro aos listados por Salamoni: a baixa divulgação das energias renováveis e, portanto,
a ausência de educação e conhecimento sobre essa modalidade de energia; e a necessidade de
redução dos custos de instalação das usinas solares. Além disso, durante as entrevistas, foram
mencionadas a necessidade de adaptação das redes para recebimento, distribuição e
estocagem/armazenagem dessa energia gerada e a insignificante força de políticas públicas que
favoreçam a sua implantação.
É preciso esclarecer que não é uma questão de falta de políticas públicas ou
incentivos à instalação das usinas solares, no entanto, a crítica se baseia na legislação brasileira,
que é esparsa em diversas normas, que em regra tratam de assuntos diversos à energia solar, e
tem aplicabilidade subsidiária, por abranger apenas alguns componentes necessários a
fabricação das placas fotovoltaicas.
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O Entrevistado 1 afirma que alguns estados brasileiros têm políticas tributárias
melhores para compra de equipamentos (desoneração de tributos, compensação), entretanto,
produtos importados como os inversores de energia ainda são caros. Outro entrave é a cobrança
do ICMS (tributo significativo) que pode ser bi tributado – na chegada e na saída da energia
nas casas em MG. Ele destaca que, existe um Decreto de incentivo fiscal em Minas Gerais, que
seria um contraponto à bitributação.
Segundo o Entrevistado 5, existe isenção de impostos para produtos importados,
IPI, PIS, Cofins, ao contrário dos produtos fabricados no Brasil, o que aumenta 50% a 60% no
valor do item, no final das contas. “É melhor trabalhar com o produto importado do que o
produto montado no Brasil, nacionalizado, em virtude do preço. O nacionalizado é utilizado
para as linhas do Finame, que tem como capital o BNDES (financiamentos).”
Existem incentivos políticos em algumas cidades mineiras, com o abatimento do
IPTU, como em Teófilo Otoni, de 15%, para aqueles que tiverem em sua casa energia solar
fotovoltaica e mais 10% para aqueles que tiverem energia solar térmica, do aquecedor solar.
Outros incentivos seriam o do ICMS que o governo do Estado de Minas Gerais tirou da energia
gerada da conta, e o PIS, Cofins, que o governo federal tirou da conta, o que promove o mesmo
valor da energia que gera para o valor da energia consumida.
Para clarear e regulamentar de maneira mais específica a energia solar, o Estado de
São Paulo, legislou por meio da Lei nº 14.459, e tornou obrigatória a instalação do sistema de
aquecimento de água por meio do uso de energia solar nas novas edificações da Cidade, isto
porque o estado também é competente para legislar sobre energias, de forma suplementar a
União. Já em relação às outras energias e os outros Estados, necessário se faz uma legislação
sobre tal assunto. A maioria das leis, sobre energias renováveis, ainda estão em tramitação ou
em projeto de lei. Exemplo é a Política Nacional de Energias Alternativas. (NASCIMENTO,
2009).
Como desafio pautado pela maior parte dos entrevistados está a importância na
redução dos custos operacionais das usinas solares e do preço desta energia, que atrairia
investidores e incentivaria o desenvolvimento de novas tecnologias. O Entrevistado 5, assim
como os demais, destaca a importância da redução do tempo de payback do investimento em
energia solar, como desafio importante para o setor. Que já tem conseguido alguns avanços.
Como faço a integração, desde a elaboração da proposta até o monitoramento da usina
instalada, de energia solar fotovoltaica, a perspectiva junto aos clientes é de que se
trata de um investimento, que por acaso, gera energia elétrica. Uma vez que,
principalmente na região onde atuamos com maior frequência, que Minas Gerais,
estado grande, ensolarado, principalmente no Vale do Mucuri Norte e Leste de MG,
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onde tem uma das maiores tarifas das concessionárias, conseguimos bom resultado no
tempo do retorno do investimento, um dos benefícios fora de série.
A queda nos preços do equipamento permitiu que o retorno do investimento caísse de
oito para até quatro anos de pay back, que é algo espetacular. Este é um dos benefícios.
Malefícios, eu não consigo ver. (Entrevistado 5).

De igual forma, a regulamentação da geração distribuída conectada à rede e a
realização de leilões específicos para sua contratação na forma de plantas centralizadas ainda
precisam evoluir no contexto do planejamento das políticas energéticas brasileiras.
Até mesmo no Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
(PROINFA), não é dada a relevância adequada a esse tipo de usinas, uma vez que seu estímulo
é feito apenas de forma indireta, não estando contemplado entre as modalidades elencadas no
artigo 3º34 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
Mas é preciso superar esses desafios e avançar na utilização da fonte solar como
fornecedora de energia. Salamoni (2009) considera como possibilidades atrativas de instalação
das usinas solares os seguintes casos: áreas isoladas nas quais o custo para interligação à rede
for demasiado elevado, como é o caso de comunidades rurais na África; indústrias e comércios
com pico de consumo diurno, o que coincidiria com o período de efetividade da energia solar;
áreas urbanas em que a reestruturação da rede local torne-se inviável.
Continua enumerando, com os casos em que por determinado fator o custo de
produção da energia convencional for mais alto que o da energia fotovoltaica; e encerra com
aqueles em que, por estratégia comercial, a empresa necessite de uma imagem “verde”, de
protetora da natureza. (SALAMONI, 2009).
No Chile e na África do Sul, um dos principais desafios da energia solar
identificados é a integração das linhas ao sistema energético do país. Além disso, as Usinas
Solares chilenas se encontram, principalmente, na região Norte do País – no deserto - e precisam
enfrentar características específicas de radiação que geram um desgaste aos painéis, reduzindo
sua vida útil. (REVISTA ELECTRICIDAD, 2017).
No Marrocos, a população percebe que a mão de obra fixa empregada nas usinas
solares é pequena e os painéis são importados, o que gera baixo número de empregos diretos
(BBC, 2017), que poderia ser ampliado no caso de produção dos painéis em território
marroquino.

Art. 3º - Lei 10.438/2012 - Fica instituído o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa, com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de
Produtores Independentes Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e
biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional, mediante os seguintes procedimentos: [...]
34
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Os países da África precisam atender às demandas básicas alimentares, de acesso a
água, de saúde e infraestrutura. Assim, para adotarem medidas mais significativas com relação
às energias renováveis, são dependentes de investimento internacional, apresentando algumas
metas condicionadas de redução dos gases de efeito estufa.
Segundo informado pelo Entrevistado 3, na França, pelo fato de ser um país
centralizado, uma dificuldade encontrada está no processo de emissão das Licenças para a
implantação das usinas solares, que são obtidas apenas em Paris e, desta forma, as pequenas
cidades não têm autonomia para definir sobre a implantação destes projetos.
Segundo os Entrevistados 1 e 2, alguns dos principais desafios da energia solar
identificados estão ligados à incerteza sobre o descarte de materiais a longo prazo, em função
da quantidade de lixo eletrônico a ser gerado e os desafios da gestão dos resíduos gerados pelas
usinas solares, além do desconhecimento sobre os impactos que as placas de lítio podem gerar
sobre o meio ambiente e dos desafios de se encontrar as melhores formas de reaproveitamento
do material ou condições de descarte final.
O silício é a principal substância utilizada na fabricação das células fotovoltaicas,
empregado principalmente nas formas monocristalina, policristalina e amorfa.
Portanto, para construção dos módulos solares, é preciso extrair a matéria prima e,
com isso, alguns impactos inerentes às atividades de mineração devem ser considerados: a)
supressão vegetacional; b) afugentamento da fauna; c) alteração da paisagem; d) alteração na
qualidade das águas; e) ruído e vibração; f) tráfego de veículos pesados; g) emissão de
particulados; h) geração de rejeito e estéril; i) alteração na dinâmica local; j) pressão sobre
equipamentos públicos – saúde, educação (REIS, 2015, p. 44-52).
Além do processo de mineração, a etapa de redução do silício gera a emissão de pó
de sílica, que pode prejudicar a saúde dos empregados, além da liberação de gases tóxicos e de
efeito estufa (CO, SiO, Nox, Sox e CO2). Desta forma, a energia solar não está totalmente isenta
da emissão de gases do efeito estufa, uma vez que sua pegada ecológica evidencia, ao longo de
sua produção, este impacto sobre a qualidade do ar.
A cadeia produtiva das placas inclui ainda a purificação do silício, a montagem dos
módulos e painéis solares e a implantação das plantas solares, processo nos quais se utiliza
energia, água e produtos químicos tóxicos (Gás de silano, tetracloreto de silício) além de
materiais como chumbo, prata, aço, alumínio, concreto e são emitidos hexafluoreto de enxofre
e outros gases de efeito estufa, além de particulados.
Para a implantação das usinas solares, a depender da área escolhida, pode ser
necessária a supressão de vegetação, que levará à alteração do uso e ocupação do solo, alteração
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da paisagem; afugentamento da fauna e mortalidade da ornitofauna, degradação do solo;
alteração na dinâmica local e pressão sobre equipamentos públicos – saúde, educação.
Por fim, ainda não se conhecem os verdadeiros impactos do fechamento ou de
descomissionamento das plantas solares, uma vez que essas estruturas são novas e ainda não
começaram a ser desativadas. Entretanto, já são previstos: a geração de resíduos – metais
pesados como o chumbo, retardadores de chamas bromados e cromo Hexavalente, Telúrio,
Índium e gálio, cadmio, selênio, em alguns casos e de grande quantidade de vidro (REIS, 2015,
p. 53).
Além disso, o Entrevistado 4 reafirma a constatação e destaca a falta de estudo de
impacto ambiental para fins de licenciamento ambiental. Além disso, traz a questão do aumento
do consumismo, como desafio importante a ser observado e a pressão sobre o meio ambiente
em função deste aumento do consumismo.
Outro ponto de destaque é o surgimento de bolhas de calor, em função do
aquecimento das placas solares, especialmente nas regiões em que foram implantadas usinas
solares.
Paira também a dúvida com relação aos sistemas hoje utilizados – se estão
preparados para receber mais energia gerada por residências, por exemplo, do que entregar
energia e como seria a distribuição da carga produzida para outros locais (Entrevistado 1).
Além disso, a energia solar não é produzida durante a noite, portanto, teria que ser
feito o armazenamento de toda a energia gerada. Ou criada uma rede de compartilhamento de
energia, a exemplo das redes de internet.
Outro ponto importante é a responsabilidade civil de painéis mal instalados ou
acidentes, que podem gerar impactos negativos para negócios relacionados.
O Entrevistado 5 afirma, entretanto, que já foi mais difícil, há cinco anos, quando
era preciso convencer um potencial cliente de que o que ele estava fazendo não era um crime,
que ele podia gerar a própria energia e que a CEMIG não ia criar para ele uma situação de
desconforto.
Este foi o maior desafio. E neste mesmo período, as possibilidades de financiamentos,
que eram inexistentes, e bem no início também, a oferta dos produtos no mercado,
não tinha fornecedor, tinha que desenvolver fornecedores internacionais, fazer
importação e tal. Isso hoje está bem mais fácil. Tem linha de financiamento,
distribuidores regionalizados, fornecedores, grandes potencias fazendo distribuição,
mercado equalizado, quem distribui, distribui, quem instala, instala, sem conflitos
entre eles. O que a gente deseja é o que está sendo visto neste momento. (Entrevistado
5).
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Com relação ao Brasil, o Entrevistado 1 afirma que são necessários maiores
incentivos para popularização do uso da energia solar. Os Entrevistados 2 e o 4 afirmam que,
apesar de existirem alguns programas de incentivo às energias solares, como o Proinfa ou
incentivos de concessionárias como a CEMIG, estes ainda são insuficientes.
Faltam, portanto, incentivos para aquisição, divulgação e educação, uma vez que,
segundo mapa de solarização do Brasil e de Minas Gerais, o nosso pior lugar para energia solar
é melhor que o melhor local da Alemanha em potencial de geração, e a Alemanha explora muito
mais a energia solar.
O Entrevistado 3 atenta para o fato de ainda não existem muitas empresas para
competirem e assim, reduzirem os custos que ainda são altos.
De acordo com o Entrevistado 4, os principais desafios para implantação, passam
portanto, pela efetividade, operacionalização da energia solar no Brasil e pelo enfrentamento
da crise política e econômica do país, além da disponibilização de informações para a sociedade,
para que possa escolher as suas fontes de suprimento energético, conforme exposto por Padilha:
(...) a participação deve ser efetiva e, para tanto, é essencial que a sociedade seja
devidamente informada sobre os relevantes assuntos que envolvem cada decisão de
políticas públicas com relação ao meio ambiente, para que possa, efetivamente,
participar. (PADILHA, 2010, p. 248).

Segundo o Entrevistado 4, no mundo se percebe um crescimento grande das
energias renováveis, principalmente na Europa – com influência do Acordo de Paris, apesar de
opiniões contrárias como a de Carla Amado - que não está crescendo e que o acordo de Paris
não ajudou, pois deixou em aberto, diferentemente do Protocolo de Kyoto, que definiu as metas.
Além disso, percebe-se a tendência de produção individual.
Nos EUA é difícil prever, pelo novo governo (Trump) e ideias de ampliação na
utilização do xisto.
No Brasil, segundo o entrevistado, “estávamos caminhando a passos lentos, mas
estávamos crescendo, mas com a crise econômica e política, está difícil saber. Entretanto, a
nossa matriz energética já é considerada renovável, apesar das termelétricas estarem sendo
amplamente utilizadas.”
Diante do cenário apresentado, percebe-se que para a difusão da energia solar no
Braisl e no mundo é necessária ao menos a paridade entre o seu valor de produção e o da energia
convencional, para a tornar economicamente viável, bem como incentivos, tanto públicos como
privados, no desenvolvimento da tecnologia. (SALAMONI, 2009, p. 12-13).
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Entretanto, apesar dos desafios pontuados, ao longo do desenvolvimento da
presente pesquisa, os Entrevistados foram unânimes ao afirmarem que a energia solar pode ser
um passo para a promoção de um desenvolvimento mais sustentável, com justiça social,
eficiência econômica e conservação ambiental, já que pode abastecer e gerar oportunidades
para regiões mais pobres e/ou distantes de redes elétricas, reduzir a pressão sobre o meio
ambiente, principalmente pelo fato de não emitir poluentes na etapa de geração de energia e por
tratar-se de um setor que pode gerar empregos e renda.
Entrevistado 1: Sim. Usinas em locais mais pobres. Como a implantação de usinas
solares no nordeste e norte de minas. Novas perspectivas de geração de energia e, com
isso, novos negócios, empregos, melhor qualidade de energia de vida para as
populações. Oportunidades para regiões mais pobres.
Entrevistado 2: Sim. Na medida que não promove degradação tão grande e traz
variedade locacional de produção e não tem gastos elevados para operação como as
térmicas, que são poluentes. Trata-se, portanto, de uma energia limpa. Com
possibilidade de implantação em qualquer lugar, por meio da micro e mini geração de
energia e a possibilidade de produção da sua própria energia e lançamento do
excedente na rede de energia.
Entrevistado 3: Sim, dá uma noção melhor de consumo para as populações que podem
monitorar o quanto gastam. Diversificação da matriz energética europeia para
competitividade e aumento da tecnologia para redução dos preços. Acesso à energia
e, o aumento na escala melhoraria o acesso pelas pessoas.
Entrevistado 4: Sim. Direito fundamental à energia e possibilidade de ter energia em
grande quantidade e menor preço. Desenvolvimento tecnológico das empresas.
Pressão no meio ambiente ainda existirá, mas será menor que outras fontes de
energias. O mundo está conectado e precisa de energia. Segundo o entrevistado é
fundamental o acesso à energia por todos – principalmente em lugares distantes e,
com o crescimento do mercado e a redução dos preços esta acessibilidade poderá ser
ampliada, reduzindo os riscos de falta de energia.
Entrevistado 5: Contribui, é claro. Porque você deixa de usar fontes poluentes, como,
por exemplo, as usinas térmicas, e dificuldades de fazer novas usinas hidrelétricas que
têm todo um impacto ambiental nas áreas que seriam inundadas. Geração de empregos
que você promove, uma nova cadeira produtiva, tanto nos distribuidores, como nos
integradores, nas áreas de custos e de, aprimoramento de conhecimentos. E trata-se
de novo processo de investimento. Isso é muito interessante.
Entrevistado 6: A energia solar contribui para o desenvolvimento sustentável, pois sua
utilização é capaz de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, sua eletricidade
acrescenta diversos benefícios ao setor elétrico, e ainda é capaz de gerar renda e
empregos através da sua cadeia de valor.

Portanto, se superados os desafios elencados, a energia solar poderá contribuir de
forma efetiva para que o Brasil e os demais países estudados cumpram com seus objetivos
relacionados às energias renováveis e contribuam para as metas estipuladas no Acordo de Paris
(INDC), efetivando, como se espera, a redução das emissões dos gases de efeito estufa para
manutenção das condições de vida na Terra.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mudanças climáticas, em época historicamente considerada recente, vêm-se
tornando cada vez mais acentuadas a ponto de deixar os Estados preocupados com aceleração
do aquecimento global, consequentemente, com a existência do próprio planeta e seus
ecossistemas.
Daí, a necessidade do desenvolvimento das energias renováveis como uma resposta
aos maiores problemas enfrentados tanto pelos Estados desenvolvidos como por aqueles em
desenvolvimento ou emergentes em matéria energética, não apenas pela demanda quanto ao
processo de industrialização e produção econômica, mas também pelas dificuldades
encontradas no tocante ao seu fornecimento conjugado à consciência épica de esgotamento dos
recursos naturais, sobretudo das energias fósseis.
Apesar das querelas entre geólogos e ambientalistas sobre as causas e
consequências das mudanças climáticas, é inevitável a afirmação de que existe um consumo
crescente e feroz de combustíveis fósseis e que esses combustíveis emitem CO2 e outros gases
de efeito estufa. Além disso, existem fortes indícios entre os níveis de gases de efeito estufa e
o aquecimento global, influenciando os níveis dos oceanos, a vegetação e o ciclo hidrológico.
(XAVIER; GUIMARÃES, 2009).
A ciência discute se a ação humana pode ser a causadora dessas alterações, uma vez
que, principalmente após a revolução industrial, os homens tornaram capazes de interferir em
larga escala na natureza, modificando o meio ambiente para satisfazer as necessidades advindas
dos anseios da sociedade moderna.
O posicionamento majoritário é no sentido da possibilidade da atuação antrópica
ser a causadora, ou pelo menos contribuir, para as mudanças climáticas, sobretudo através da
emissão dos gases do efeito estufa.
Diante dessa realidade, e dos possíveis efeitos catastróficos que o aquecimento
global pode ocasionar, os países buscam formas de conter essas alterações, sendo que já foi
percebida a necessidade de uma ação coletiva e coordenada, entre os diversos atores
internacionais.
A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima foi criada,
justamente, para discutir e propor soluções para a temática. Um dos mais importantes
documentos produzidos por essa convenção foi o Protocolo de Kyoto, de 1997, que impunha
metas de redução da emissão dos GEE, em especial por parte dos países considerados
desenvolvidos.
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Contudo, indigitado protocolo não alcançou os resultados esperados, pois, algumas
nações, grandes poluidoras e de relevância no cenário político internacional, como os Estados
Unidos, não o ratificaram, e mesmo aqueles que o fizeram, em regra, deixaram de atingir os
objetivos estipulados.
Diante da ineficácia do Protocolo de Kyoto e da acentuação do aquecimento global,
os Estados foram obrigados a rediscutir as metas propostas e os mecanismos adotados. Após
longo período de conflitos e divergências foi concluído, na COP 21 realizada em Paris, um novo
acordo sobre as mudanças climáticas. No qual cada um, através das contribuições
nacionalmente determinadas, propôs ações que adotará para colaborar no enfrentamento ao
efeito estufa.
Sendo que o Brasil e outros 170 Estados signatários desse novo acordo, produziram
suas Metas de Contribuições Nacionalmente Determinadas (INDC), se comprometendo a
reduzir as suas emissões de GEE. Um dos principais setores envolvidos nas propostas para
alcançar essa redução foi o energético, que inclui o aumento da representatividade das energias
renováveis na matriz energética mundial.
Referido setor é responsável, em nível mundial, por grande parte das emissões dos
poluentes atmosféricos, com destaque para a poluição ocasionada pela utilização de
combustíveis fósseis.
O Brasil, apesar de estar acima da média mundial em relação à participação das
energias renováveis em sua matriz energética, ainda tem muito a evoluir, pois, depende de
maneira significativa das usinas hidrelétricas para a produção de energia. Outros países, que
possuem uma matriz energética predominantemente dependente de combustíveis fósseis,
também precisarão se adaptar.
É preciso, portanto, diversificar suas fontes, para que os países não sejam totalmente
vulnerável as intempéries climáticas.
A partir dessa constatação a energia produzida através da irradiação solar como uma
fonte renovável é capaz de contribuir para a redução das emissões do GEE. Primeiramente, pelo
fato de não emiti-los durante a fase de produção de energia; em segundo lugar, pela vantagem
de ser instalada em comunidades isoladas; em terceiro, pelo fato de não depender de redes e
assim, estar apta a garantir o provisionamento elétrico.
Entretanto, a implantação dessa modalidade se encontra num estágio inicial. Não
apresentando, ainda, relevância no total de energia produzida mundialmente. Necessitando de
maiores incentivos e a adoção de políticas públicas para que ganhe maior representatividade na
matriz energética global.
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O Brasil é privilegiado em relação aos níveis de irradiação solar que o atingem a
todo o instante e ainda por encontrar em seu território os principais minerais para a fabricação
das placas solares. Já comprovados os benefícios e a viabilidade dessa fonte de energia é preciso
que se invista na sua implantação, como forma de atingir as metas propostas no Acordo de
Paris.
Em 2016, o planeta bateu o terceiro recorde anual consecutivo de calor, com
temperaturas médias 1,1 grau Celsius acima da era pré-industrial, segundo a Organização
Meteorológica Mundial. O século XXI tem 16 dos 17 anos mais quentes desde o início dos
registros, em 1880. (O GLOBO, 2017).
A emergência econômica dos países em desenvolvimento, tendo em vista seu porte
significativo no cenário global terá consequências importantes para o ambiente. Portanto, se
forem considerado fatores sociais e ambientais, além dos econômicos, o uso da energia solar
poderá representar ganhos mundiais e significativas contribuições para as reduções de emissões
de gases de efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global.
As energias renováveis podem representar uma ferramenta importante para a
redução das emissões de GEE e melhoria da qualidade do ar no mundo, uma vez que são
produzidas com recursos infinitos e não emitem GEE no processo de geração da energia e,
portanto, podem contribuir para o atendimento às metas e objetivos traçados no âmbito da
Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas e seus acordos internacionais.
Os países em desenvolvimento formam um potente grupo em que cada um dos
Estados possui visibilidade e, em conjunto, podem efetivar políticas internacionais de grande
influência no cenário internacional.
Embora os países em desenvolvimento estejam em etapas diferentes do processo de
implantação do Acordo de Paris e com esforços diferentes nas metas de redução de emissões
de GEE, todos eles buscam o incremento na implantação de energias renováveis, com o objetivo
de obterem um desenvolvimento mais sustentável, garantindo as necessidades do presente sem,
no entanto, comprometerem a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas
necessidades, conforme previsto no Relatório Nosso Futuro Comum.
A Encíclica do Papa Francisco também reforça a necessidade do cuidado com a
“Casa Comum” e a importância do desenvolvimento de ações conjuntas globais relacionadas
às mudanças climáticas para garantia das necessidades das presentes e futuras gerações.
Neste viés, a energia solar é uma atividade que pode contribuir, uma vez que
possibilita a geração de emprego e renda, o desenvolvimento de fornecedores locais, nas áreas
de implantação das usinas e plantas, a movimentação da economia, local, regional e nacional,
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o aumento na arrecadação tributária do município que a recebem e a atração de novos
investimentos. Além disso, durante a operação não são emitidos gases de efeito estufa na
atmosfera, contribuindo para as metas nacionais e internacionais para controle das mudanças
climáticas.
Para reforçar esta afirmativa - de que a energia solar pode contribuir para o
desenvolvimento sustentável -, durante a etapa da pesquisa primária, todos os Entrevistados
afirmaram que a energia pode ser um passo para a promoção de um desenvolvimento mais
sustentável, já que pode abastecer e gerar oportunidades para regiões mais pobres e/ou distantes
de redes elétricas instaladas; pode reduzir a pressão sobre o meio ambiente, principalmente pelo
fato de não emitir poluentes na etapa de geração de energia, e é um setor que pode gerar
empregos e renda com um incremento importante para a economia dos países emergentes.
Assim, a energia solar pode ser uma ferramenta viável, na direção do cumprimento
dos objetivos traçados no Acordo de Paris, tanto para o Brasil, que possui condições climáticas
favoráveis à geração solar, pela incidência dos raios; possui reservas significativas de silício
para produção de placas fotovoltaicas, e começa a realizar leilões específicos para geração da
energia fotovoltaica quanto para outros países, que podem desenvolver tecnologias voltadas à
energia solar, gerar empregos e desenvolvimento sustentável em seus territórios. Vale,
entretanto, destacar que, para os países em desenvolvimento, o aporte de recursos internacionais
e a transferência de tecnologias são fundamentais para a ampliação do uso da energia solar e,
consequentes, ganhos socioambientais e promoção de um desenvolvimento mais sustentável.
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS

DIREITO INTERNACIONAL AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS:
AVANÇOS E DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM PAÍSES
EMERGENTES
Pesquisadora: Amanda Câmara Franco
Orientador/Adviser: Sébastien Kiwonghi Bizawu
PESQUISA COM PESSOAS CHAVE:
Nome do entrevistado e instituição vinculada (se for o caso):
1.
Como e quando começaram a ser desenvolvidas as energias renováveis no país? (How
and when did renewable energies start to develop in the country?)
2.
Como foi o processo evolutivo das energias renováveis (ênfase na solar)? (How was the
evolutionary process of renewable energies - solar emphasis)?
3.
Qual o cenário atual de implementação e uso das energias renováveis (ênfase na solar)?
(What is the current scenario of implementation and use of renewable energies - solar
emphasis)?
4.
Qual a expectativa de crescimento da energia solar na matriz energética do país? (What
is the expected growth of solar energy in the country's energy matrix?)
5.
O país (se for Europeu) segue a Política da União Européia para energias renováveis?
(Your country (if it is European) follows the European Union's Renewable Energy Policy?)
6.
Quais os principais benefícios e malefícios (impactos positivos e negativos) da energia
solar percebidos no país? (ambientais e econômicos). (What are the main benefits and harms
(positive and negative impacts) of perceived solar energy in the country? (Environmental and
economic).
7.
Existem incentivos (políticos/fiscais) suficientes para a implementação de energias
renováveis (solar) no país? (Are there sufficient (political / fiscal) incentives for the
implementation of renewable energy (solar) in the country?)
8.
A legislação nacional sobre energias renováveis (solar) é objetiva e atualizada? Caso
negativo, quais os principais pontos a serem aprimorados? (Is the national legislation on
renewable energy (solar) objective and up-to-date? If not, what are the main points to be
improved?)
9.
Quais são os principais desafios para implantação, efetividade, operacionalização da
energia solar no país? (What are the main challenges for the implementation, effectiveness and
operation of solar energy in the country?)
10. Quais os principais avanços no setor de energias renováveis, nos últimos 20 anos (Desde
as Metas do Protocolo de Kyoto)? (What are the main advances in the renewable energy sector
in the last 20 years?)
11. Esses avanços estão relacionados aos acordos/tratados internacionais? (Are these
developments related to international agreements / treaties?)
12. Você acredita que a utilização da energia solar contribui para o desenvolvimento
sustentável (justiça social, eficiência econômica e conservação ambiental) do país? Como? (Do
you believe that the use of solar energy contributes to the country's sustainable development
(social justice, economic efficiency and environmental conservation)? In what way?)
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ANEXO B – RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS

RESPOSTAS ENTREVISTADO 1:
Apesar dos planejamentos da Aneel e metodologia organizada, nem sempre acontece como
planejado. Vide EPE - ver a Geração distribuída - conexão individual na rede da CEMIG, por
exemplo. Quando a economia estava aquecida, havia um medo de não se ter energia suficiente
para os inúmeros projetos e, assim, foram buscadas energias alternativas. Ver Canal energia e
CCE bolsa da energia. Uma questão observada para investimento em energias renováveis é o
tempo de payback do investimento nessa energia. (Se um painel dura, em média 20 anos, o meu
investimento tem que ser recuperado antes disso. Caso contrário, não vale a pena). Existe uma
tendência mundial para uso de energias renováveis e, com a distribuição facilitada o consumidor
fica incentivado. Existem também novas tecnologias e o número de empresas prestadoras de
serviço nesse setor tem aumentado. Além disso, a China está instalando uma fábrica de painéis
fotovoltaicos no Brasil.
Impactos negativos: descarte de materiais a longo prazo – lixo eletrônico a ser gerado. Ainda
não se sabe o que será feito com esse resíduo. Além disso, não se sabe se os sistemas hoje
utilizados estão preparados para receber mais energia gerada por residências, por exemplo, do
que entregar energia e nem como seria a distribuição da carga produzida para outros locais?
Além disso, a energia solar não é produzida durante a noite, portanto, teria que ser feito o
armazenamento de toda a energia gerada. Ou criada uma rede de compartilhamento de energia,
a exemplo das redes de internet. Ver - Enernet (rede de energia). Um ponto importante é a
responsabilidade civil de painéis mal instalados ou acidentes, que podem gerar impactos
negativos.
Não existem muitos incentivos. Alguns estados tem políticas tributárias melhores para compra
de equipamentos (desoneração de tributos, compensação).
Entretanto, produtos importados como os inversores de energia ainda são caros.
Outro entrave é a cobrança do ICMS (tributo significativo) que pode ser bi tributado – na
chegada e na saída da energia nas casas em MG.
Existe um Decreto de incentivo fiscal em MG, que seria um contraponto à bitributação.
Ver Padrão bidirecional – CEMIG geração distribuída
A legislação não é atualizada e objetiva. É preciso mais incentivos para popularização do uso
da energia solar. Aquisição, divulgação e educação, uma vez que, segundo mapa de solarização
do Brasil e de Minas Gerais, o nosso pior lugar para energia solar é melhor que o melhor local
da Alemanha em potencial de geração, e a Alemanha explora muito mais a energia solar.
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Os principais desafios são: Ausência de políticas publicas, Divulgação das energias renováveis,
Redução dos custos de instalação, Adaptação das redes para recebimento, distribuição e
estocagem/armazenagem dessa energia gerada.
Os principais avanços são: Diversificação de energias. A não dependência de uma só fonte
energética. Ter opções.
O Compartilhamento de tecnologia, compra (importação) de produtos e, talvez, acordos
comerciais. Para biomassa está mais evidente o intercâmbio internacional.
Você acredita que a utilização da energia solar contribui para o desenvolvimento
sustentável (justiça social, eficiência econômica e conservação ambiental) do país? Como?
Sim. Usinas em locais mais pobres. Como a implantação de usinas solares no nordeste e norte
de minas. Novas perspectivas de geração de energia e, com isso, novos negócios, empregos,
melhor qualidade de energia de vida para as populações. Oportunidades para regiões mais
pobres
RESPOSTAS ENTREVISTADO 2:
O cenário de implantação de energias renováveis está em alta. Empresários estão vislumbrando
lucros potencias em prazo curto.
A expectativa é grande, em função das condições naturais do país e grande incidência de raios
solares. Apesar da legislação não contribuir. Comparando com a Alemanha, é baixo. A
legislação é mais favorável à implantação desse tipo de energia. O Brasil quase não tem
legislação sobre o assunto.
Os principais benefícios são: Energia limpa. Implantação em qualquer lugar. Micro e mini
geração de energia e a possibilidade de produzir sua própria energia. Lançamento do excedente
na rede de energia. Compensação da produção com o excedente da produção pode ser enviado
para rede.
Negativo: Quais seriam os impactos das placas de lítio no ambiente?
Os incentivos são insuficientes. Existem alguns programas de incentivo às energias solares mas
ainda não são suficientes.
A legislação não é objetiva, é bem ampla. Nào tem nada específico em energia solar, que é
citada em alguns pontos. As leis poderiam ser mais detalhadas, com um parte geral para
energias renováveis e uma parte específica para cada tipo de energia: solar, geotérmica,
maremotriz, biomassa, eólicas, etc.
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Os principais desafios são: Reduzir o preço da implantação das Usinas solares. Educação e
conhecimento sobre essa modalidade de energia. Resolução 687/2015 Aneel. Exemplo :
Distribuição de cartilhas sobre o tema (SEBRAE).
Os principais avanços se deram após a Rio + 20 e orientações da ONU relacionadas às energias
renováveis. Incentivo internacional (ONU) para a implantação de energias renováveis.
Você acredita que a utilização da energia solar contribui para o desenvolvimento
sustentável (justiça social, eficiência econômica e conservação ambiental) do país? Como?
Sim. Na medida que não promove degradação tão grande e traz variedade locacionais de
produção e não tem gastos elevados para operação como as térmicas, que são poluentes. OBS:
validade das placas de lítio.

RESPOSTAS ENTREVISTADO 3:
Na Holanda o forte é a energia eólica, a solar não é usual.
Na França, começaram a se popularizar na década de 1990, principalmente nas residências. Os
franceses são muito engajados em questões de ambiente e saúde.
O início, na Alemanha foi nos anos 80 e nos anos 1990, na França. Melhorias nas tecnologias.
Surgiram Statups que começaram a desenvolver e implantar projetos de energia solar. Surgiram
tecnologias para painéis mais eficientes para aderirem em diferentes superfícies nos telhados
das casas.
As Leis Européias querem estimular energias solares e outras energias renováveis
A energia solar é mais usual a partir do meio da França e ao sul onde tem maior incidência
solar, Portugal e Espanha e para baixo. Na França, a implantação crescente se dá nas casas e
cidades. Mas a França produz muita energia a até exporta energia no inverno para outros países.
Ainda tem muito que crescer em energias solar.
Um campo importante e potencial é a Grécia porque não gera nenhuma energia e depende de
fontes externas para atividades como o transporte, indústria, etc.
França segue a política e o acordo de paris. Política verde.
Os Franceses desejam instalar painéis solares, as famílias e empresas sabem dos benefícios. O
principal aspecto negativo é o custo deste tipo de energia, que ainda é caro
Sim, existem incentivos fiscais e políticos. Por causa da poluição do ar e das doenças
provocadas pela poluição. Existe incentivo fiscal para melhoria da qualidade de vida: ex. carro.
Incentivo para troca de veículos muito poluentes por novos menos poluentes. Dedução fiscal e
na declaração nas taxas. Os franceses buscam a melhoria da qualidade de vida. Ministério da
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Ecologia - e diplomacia. Abrangente e realiza as interfaces socioambientais internas e externas.
Partidos verdes fortes na Alemanha.
Existe Integração da política com a ACCER - Agência de cooperação e dados científicos para
respaldar e não ceder as pressões econômicas. Escolhas para contratação de serviços para que
os setores sejam melhores.
Os principais desafios são: A França é um país centralizado e as Licenças são obtidas em Paris
e não nas regiões. Então, uma pequena cidade não tem autonomia para definir sobre a
implantação de usinas solares.
Os principais avanços são: desenvolvimento da tecnologia. Pequenas empresas de
implementação das energias. Tipos de cobertura de produção de energia solar.Mas não existem
muitas empresas para competirem e reduzirem os custos.
Na Espanha foi uma iniciativa primária em fontes energéticas diferentes para geração de
empregos. A implantação de parques eólicos com o apoio do Estado contribuíram para esse
desenvolvimento. Fazendas solares. Desenvolvimento da Engenharia local. Modernização das
tecnologias.
Você acredita que a utilização da energia solar contribui para o desenvolvimento
sustentável (justiça social, eficiência econômica e conservação ambiental) do país? Como?
Sim, dá uma noção melhor de consumo para as populações que podem monitorar o quanto
gastam. Diversificação da matriz energética européia para competitividade e aumento da
tecnologia para redução dos preços. Acesso à energia e, o aumento na escala melhoraria o
acesso pelas pessoas.

RESPOSTAS ENTREVISTADO 4:
As energias renováveis sempre existiram – sol e fogo, mas a partir da inovação tecnológica a
partir do séc XX.
Ainda, com o desenvolvimento tecnológico para atendimento em massa, principalmente a partir
da década de 80.
No Brasil, a partir da Rio 92, com a perspectiva de apropriação social, que surge entre
outras...mas sem obrigatoriedade. Sem investimento em tecnologia.
Em 2002 foi o meu primeiro contato com a placa solar – que produzia 3 horas de energia e
ocupava uma área enorme.
Hoje uma placa gera muita energia. Ex. Tesla. Ex. Japão e pistas de corrida.
Importância para o acesso às energias – como direito fundamental.
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Direito de escolha da sua fonte de energia.
O cenário no mundo: crescimento grande, principalmente na Europa – com influência do acordo
de Paris. Apesar de opiniões contrárias como a de Carla Amado - ela acha que não está
crescendo e que o acordo de Paris não ajudou, pois deixou em aberto, diferentemente do
Protocolo de Kyoto, que definiu as metas.
Tendência de produção individual.
EUA difícil de prever – pelo novo governo e ideias de ampliação na utilização do xisto.
No Brasil, na atual conjuntura, difícil prever – estávamos caminhando a passos lentos, mas
estávamos crescendo, mas com a crise econômica e política, está difícil saber. Entretanto, a
nossa matriz energética já é considerada renovável. Entretanto as termelétricas estão sendo
amplamente utilizadas.
A expectativa é imprevisível. No cenário atual. Talvez depois das eleições de 2018 seja possível
saber melhor.
Pontos Positivos: Acesso de energia a todos – principalmente em lugares distantes.
Com o crescimento do mercado – a redução dos preços e, consequente acessibilidade. Alguns
incentivos governamentais. Ex.CEMIG. O menor risco de falta de energia.
Pontos Negativos:
Poluição pela produção das placas solares. Falta de estudo de impacto ambiental para fins de
licenciamento ambiental. Aumento do consumismo. Pressão sobre o meio ambiente em função
do aumento do consumismo. Bolhas de calor – em função do aquecimento das placas solares.
Não existem incentivos suficientes, quer dizer, existem, mas o esforço ainda é exíguo. Ex.
CEMIG, Proinfa.
A legislação não é objetiva e atualizada. É preciso regulamentar – impactos, o uso das placas
(origem), obrigatoriedade do serviço público dar o exemplo.
Os principais desafios são: enfrentar a crise política e econômica do país. Disponibilizar
informação para a sociedade, para que possa escolher.
Os principais avanços são: Tecnologia. Incentivo fiscal (lei do Proinfa). Envolvimento social.
Com certeza estão relacionados a acordos e tratados internacionais, caso contrário,
permaneceríamos somente com as hidrelétricas, caso não existissem os acordos internacionais,
como o Acordo de Paris.
Você acredita que a utilização da energia solar contribui para o desenvolvimento
sustentável (justiça social, eficiência econômica e conservação ambiental) do país? Como?
Sim. Por tudo que foi dito. Direito fundamental à energia. Possibilidade de ter energia em
grande quantidade e menor preço. Desenvolvimento das empresas – tecnológico. Pressão no
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meio ambiente ainda existirá, mas será menor que outras fontes de energias. O mundo está
conectado e precisa de energia.

RESPOSTAS ENTREVISTADO 5:
Como faço a integração, desde a elaboração da proposta até o monitoramento da usina instalada,
de energia solar fotovoltaica, a perspectiva junto aos clientes é de que se trata de um
investimento, que por acaso, gera energia elétrica. Uma vez que, principalmente na região onde
atuamos com maior frequência, que Minas Gerais, estado grande, ensolarado, principalmente
no Vale do Mucuri Norte e Leste de MG, onde tem uma das maiores tarifas das concessionárias,
conseguimos bom resultado no tempo do retorno do investimento, um dos benefícios fora de
série.
A queda nos preços do equipamento permitiu que o retorno do investimento caísse de oito para
até quatro anos de pay back, que é algo espetacular. Este é um dos benefícios.
Malefícios, eu não consigo ver.
Existe isenção de impostos para produtos importados, IPI, PIS, Cofins, ao contrário dos
produtos fabricados no Brasil o que aumenta 50% a 60% no valor do item, no final das contas.
É melhor trabalhar com o produto importado do que o produto montado no Brasil,
nacionalizado, em virtude do preço. O nacionalizado é utilizado para as linhas do Finame, que
tem como capital o BNDES (financiamentos).
Está havendo alguns incentivos políticos em algumas cidades, que é o abatimento do IPTU, em
parte, como em Teófilo Otoni, por exemplo, de 15%, para aqueles que tiverem em sua casa
energia solar fotovoltaica e mais 10% para aqueles que tiverem energia solar térmica, do
aquecedor solar. Outros incentivos seriam o do ICMS que o governo do Estado tirou da energia
gerada da conta gerada, e o PIS, Cofins, que o governo federal tirou da conta, o que promove o
mesmo valor da energia que gera para o valor da energia consumida, resposta da 7.
A Legislação nacional é a Resolução 482 que mudou para 687 e 2019 vai haver uma atualização,
muita coisa que precisa ser mexida. Essas questões que estão sendo tratadas pelas associações
ABGT, AB Solar, Abrad. E os pontos para serem aprimorados são muitos, mas o que mais ouço
dos clientes é que eles têm o desejo de fazer usina maior para vender, comercializar.
Com relação aos desafios, já foi mais difícil, há cinco anos, quando era convencer um potencial
cliente de que o que ele estava fazendo não era um crime, que ele podia gerar a própria energia
e que a Cemig não ia criar para ele uma situação de desconforto. Este foi o maior desafio. E
neste mesmo período, as possibilidades de financiamentos, que eram inexistentes, e bem no
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início também, a oferta dos produtos no mercado, não tinha fornecedor, tinha que desenvolver
fornecedores internacionais, fazer importação e tal. Isso hoje está bem mais fácil. Tem linha de
financiamento, distribuidores regionalizados, fornecedores, grandes potencias fazendo
distribuição, mercado equalizado, quem distribui, distribui, quem instala, instala, sem conflitos
entre eles. O que a gente deseja é o que está sendo visto neste momento.
Você acredita que a utilização da energia solar contribui para o desenvolvimento
sustentável (justiça social, eficiência econômica e conservação ambiental) do país? Como?
Contribui, é claro. Porque você deixa de usar fontes poluentes, como, por exemplo, as usinas
térmicas, e dificuldades de fazer novas usinas hidrelétricas que têm todo um impacto ambiental
nas áreas que seriam inundadas. Geração de empregos que você promove, uma nova cadeira
produtiva, tanto nos distribuidores, como nos integradores, nas áreas de custos e de
aprimoramento.

RESPOSTAS ENTREVISTADO 6:
No Brasil o processo de industrialização, explosão demográfica e rápida urbanização após a
Segunda Guerra Mundial estimulou o crescimento da demanda de energia elétrica. Inicialmente
esta demanda era atendida por petróleo e lenha, e em seguida pelas usinas hidrelétricas. A
adoção de usinas hidrelétricas ocorreu efetivamente a partir do final do século XIX, após a II
Guerra Mundial. Convém destacar que o Brasil possui p terceiro maior potencial hidrelétrico
do mundo e que a primeira usina hidrelétrica entrou em operação 1883, no Estado de Minas
Gerais.
O efeito fotovoltaico foi descoberto no ano de 1839, mas apenas nos anos 1950 ocorreu o
desenvolvimento das células solares eficientes (6%). As células fotovoltaicas vem evoluindo
constantemente até os níveis atuais de cerca de 20% de eficiência. Em relação à capacidade
instalada, esta vem crescendo desde 2003 e teve aumento significativo após 2008. Este aumento
é resultado das políticas, regulamentações governamentais e queda no custo da tecnologia.
As energias renováveis no mundo representam cerca de 2.006 GW de capacidade instalada.
Atualmente a capacidade instalada mundial fotovoltaica é de cerca de 227 GW, sendo a China,
Alemanha, Japão e EUA os países com maior capacidade instalada. No Brasil, no final de 2016
haviam cerca de 81 MW de energia fotovoltaica instalada.
Enquanto a capacidade instalada brasileira é de cerca de 81 MW e seu potencial fotovoltaico
residencial é de cerca de 33.000 MW médios, pode-se dizer que a expectativa de crescimento
da energia solar na matriz brasileira é enorme e inexplorada até o momento.
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A utilização da energia solar trará diversos benefícios, tais como o aumento do uso de energias
renováveis, redução da utilização de fontes de energia fósseis, diminuição de perdas elétricas
associadas ao transporte de energia. Entretanto, podemos destacar como malefício o alto custo
de implementação de uma rede elétrica inteligente para comportar o crescimento de fontes
geradoras distribuídas.
No Brasil existem os benefícios de desconto na TUST e TUSD, venda direta a consumidores
especiais, sistema de compensação de energia, isenção de ICMS, REIDI, debêntures
incentivadas, redução de IR e condições diferenciadas de financiamentos.
A legislação nacional pode ser considerada objetiva e atualizada. Entretanto, deve ser
aprimorada para estimular a nacionalização de equipamentos fotovoltaicos.
Os principais desafios para a implantação da energia solar no Brasil é o custo dos sistemas
fotovoltaicos. Mesmo com as contínuas quedas no custo da tecnologia, elevadas tarifas de
eletricidades, a tecnologia ainda é inacessível para a grande maioria da população.
Os principais avanços no setor de energias renováveis foram o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), o Programa Nacional de Produção e Uso do
Biodiesel (PNPB) e a Resolução Normativa no 482/2012 da Aneel.
O Proinfa e o PNPB podem ser atribuídos como resultado da Cúpula Mundial de sobre o
Desenvolvimento Sustentável e o Plano de Implementação a Agenda 21 realizado em 2020 na
África do Sul.
Você acredita que a utilização da energia solar contribui para o desenvolvimento
sustentável (justiça social, eficiência econômica e conservação ambiental) do país? Como?
A energia solar contribui para o desenvolvimento sustentável, pois sua utilização é capaz de
reduzir as emissões de gases do efeito estufa, sua eletricidade acrescenta diversos benefícios ao
setor elétrico, e ainda é capaz de gerar renda e empregos através da sua cadeia de valor.

