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RESUMO 
 
 
 
 
 

 
Questão Energética na União Europeia: Desenvolvimento Sustentável e Segurança 

Estratégica 
 
 
 
 
Esta monografia busca trabalhar sobre a energia no âmbito da União Europeia, fazendo 

uma relação entre a questão estratégica e a questão ambiental. Primeiramente, irá 

apresentar a enorme dependência que a Europa tem da importação de petróleo e gás, 

especialmente de um fornecedor, a Rússia, que utiliza a energia como uma arma 

geopolítica, deixando a União em uma posição vulnerável. Assim, esse trabalho irá 

mostrar as medidas que estão sendo feitas para se tornar menos dependente. A questão 

ambiental mostra que, ao perseguir uma economia de baixo carbono, redução das 

emissões, maior eficiência energética e principalmente, o desenvolvimento das energias 

renováveis colabora para importar menos energia de estrangeiros e se torna mais 

independente energeticamente. Portanto, além da importância socioeconômica, a 

preocupação com o meio ambiente gera também uma redução do uso de combustíveis 

fósseis, uma diminuição das importações, uma conscientização para quão sérias e reais 

as mudanças climáticas são e a necessidade de ações de adaptação e mitigação para que 

as alterações não sejam piores nas próximas gerações. 
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INTRODUÇÃO 

 
Energia tem sido extremamente relevante para todas as sociedades, tendo sido 

sempre uma questão de segurança, pois quanto mais recursos energéticos um país 

tivesse, mais sua economia seria capaz de gerar riquezas e maior conforto seria 

oferecido aos seus cidadãos. No período pré-industrial, a concentração de CO2 na 

atmosfera era de 280 partes por milhão (ppm). Atualmente, é de aproximadamente 

400ppm, e com o consumo atual, existe a previsão de que chegue à concentração de 560 

ppm e um aumento de 4 
o
C (SILVA, 2011).  

Para a Europa, energia vai além da questão ambiental e se tornou uma questão 

estratégica, pois é um recurso caro, escasso dentro do bloco e tendo como seu principal 

fornecedor de gás a Rússia, um país que utiliza energia como uma arma geopolítica. 

Através do discurso das mudanças climáticas, a União Europeia vem tentando 

enfrentar os desafios energéticos atuais de sustentabilidade, segurança de fornecimento 

e competitividade num contexto de aumento da demanda, além de tentar conciliar 

políticas comum ao bloco. Porém, o grande medo do bloco europeu é sofrer uma nova 

crise de abastecimento energético devido a alguma crise política externa.  

 O presente trabalho irá perpassar esses temas através de uma análise histórica-

bibliográfica, com início na década de 1970, com os choques do petróleo, além das 

principais Conferências das Nações Unidas focadas no desenvolvimento sustentável, a 

criação do Protocolo de Quioto e suas consequências para a Europa, passando pelas 

crises energéticas no início do século 21 geradas pela Rússia, até o atual contexto de 

mudanças climáticas. Também irá analisar como a União Europeia pode se tornar mais 

independente energeticamente e mais sustentável através da diversificação de 

fornecedores de hidrocarbonetos, ampliação das fontes de recursos renováveis na matriz 

energética, melhoria da infraestrutura do sistema de distribuição de energia e 

desenvolvimento de inovações eficientes e tecnologias de baixo carbono. 

Esta monografia irá se estruturar em três capítulos, além de uma breve 

introdução e uma conclusão. O primeiro capítulo irá focar na questão estratégica e de 

segurança. Analisará como a questão da energia é tratada no âmbito da União Europeia, 

a história das crises de energia enfrentadas pela Europa, a relação da Rússia com os 
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vizinhos europeus e as medidas que a União está tomando para diminuir a dependência 

externa, através da diversificação de fornecedores.  

O segundo capítulo será dedicado à questão ambiental, fazendo uma breve 

análise sobre o pioneirismo europeu na economia de baixo carbono, além das inovações 

na área. 

O terceiro capítulo será dedicado à eficiência energética, incluindo produtos 

energy-saving, tecnologias que buscam diminuir as perdas de energia, além de diminuir 

a demanda dos edifícios. Trabalhará também as energias renováveis, além de três 

setores consumidores de energia e um panorama sobre as principais metas e planos que 

a União Europeia está desenvolvendo para as próximas décadas. 

O tema se apresenta bastante relevante, tanto no contexto europeu, 

principalmente com relação à questão da segurança, de se encontrar em uma posição 

menos vulnerável frente aos outros países, quanto no contexto internacional, que após a 

Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas em Paris colocou a questão 

das alterações climáticas como uma verdadeira ameaça às sociedades humanas.  

CAPÍTULO I 

SEGURANÇA ENERGÉTICA 

 

Atualmente, a União Europeia tem se destacado na área de sustentabilidade, com 

forte influência sobre os demais países do mundo em fóruns ambientais. Apesar do 

discurso do desenvolvimento sustentável e a preocupação com as questões climáticas 

serem realmente importantes na sociedade contemporânea, a maior preocupação do 

bloco europeu ainda é com a segurança energética. 

Tornar-se seguro energeticamente não significa que os países europeus precisem 

focar na procura por novos poços de petróleo e se tornarem autossuficientes, isto é o que 

o autor Antônio Costa Silva chamou de “autonomização do domínio da energia ou da 

redução absoluta da dependência do exterior” (SILVA, 2007, p.39). Ao contrário, para 

se manter seguro, é preciso diversificar os fornecedores, com o objetivo de minimizar os 

riscos, pois caso haja um distúrbio no fornecimento de uma fonte, a União seja capaz de 

continuar fornecendo energia aos cidadãos initerruptamente, sem aumento de custos, de 

acordo com o Tratado de Amsterdã, de 1997 (ROMANO, 2014). 
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A questão da segurança se encontra exatamente na forma falha como o tema tem 

sido tratado no âmbito supranacional nos últimos anos, na natureza do próprio modelo 

energético que ainda conta com uma presença bem grande de combustíveis fósseis na 

matriz europeia, aproximadamente 74%, segundo as estatísticas de 2013 (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2015) e como as instituições e os líderes do maior bloco do mundo têm 

feito para garantir à sociedade futura confiabilidade e segurança. 

1.1 Energia no Âmbito da União Europeia 

O bloco europeu teve o início da sua história através da união de importantes 

elementos energéticos, como mostra a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 

(Ceca), criada em 1951 e a Comunidade Europeia da Energia Atômica (EURATOM) 

em 1957. Entretanto, a Ceca não foi uma política energética comum, pois além de ser 

voltada apenas ao carvão, foi um tratado essencial para a subsequente criação da 

Comunidade Econômica Europeia (BUCHAN, 2009). 

Em 2007, o Tratado de Lisboa, também conhecido como Tratado sobre 

funcionamento da União Europeia, definiu a existência de três domínios no qual os 

assuntos da União seriam tratados: competência exclusiva – nesta o poder Legislativo 

cabe à UE; competência compartilhada – na qual esse poder é partilhado entre a UE e os 

Estados-Membros; e competência de apoio ou de coordenação ou de complemento – na 

qual o Legislativo cabe ao Estado-Membro e a União apenas pode apoiar as ações 

(ÁLVARES, 2009). O tema energético passou a ser tratado como competência 

compartilhada, pois os Estados-Membros têm a liberdade de escolher ou rejeitar as 

fontes energéticas que serão usadas, assim como determinar a condição de exploração 

de cada uma (BUCHAN, 2009).  

Atualmente, rotas de gasodutos passaram a ser considerados interesses estratégicos e 

geopolíticos. Os problemas com fornecimento e trânsito de energia estão intimamente 

ligados a termos como dependência e segurança (CASIER, 2011). O Green Paper de 

2000 foi o responsável por alçar a questão energética ao de recurso dependente e de 

segurança (CASIER, 2011) e em 2003, com o lançamento da Estratégia de Segurança 

Europeia, surge o alerta de crescente dependência do continente. 

A União Europeia é a segunda maior economia do mundo, consumindo 20% da 

energia mundial (COMISSÃO EUROPEIA, 2014), porém, o bloco possui poucas 
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reservas de petróleo e gás e a dependência externa tem um custo anual de €350 bilhões 

para os cofres europeus (COMISSÃO EUROPEIA, 2014). 

1.2 As Crises de Energia 

Em 1973, como resultado do apoio americano aos israelenses no conflito do Yon 

Kippur, os países que constituem a Organização de Países Exportadores de Petróleo 

(Opep) decidiram além de um embargo econômico aos Estados Unidos, cortar a 

produção de petróleo o que elevou os preços do hidrocarboneto de US$2,90/ barril para 

US$11,65/barril (CORBETT, 2013). 

Como consequência desse período, foram criadas a Agência Internacional de 

Energia (AIE) em 1974, com o objetivo de promover segurança energética (FRADE, 

2013) e as Reservas Estratégicas de Petróleo (REP) em 1976, conjunto de medidas de 

prevenção contra futuras rupturas no abastecimento, sendo uma das medidas a garantia 

de um estoque de noventa dias de petróleo (SILVA, 2011).  

A partir da Primeira Guerra Mundial, o petróleo se tornou objeto estratégico 

imprescindível para batalhas, principalmente pela sua ótima eficiência como 

combustível para veículos e blindados (FERREIRA, 2005). Porém, é somente após 

1973, quando as economias avançadas foram diretamente afetadas, e se provou quão 

vulnerável o setor energético se encontrava, que surgiu o conceito de segurança 

energética dentro do contexto europeu, ou seja, o conceito de que deveria haver uma 

busca por uma estratégia que prevenisse possíveis desabastecimentos (SILVA, 2011).  

Entretanto, a questão do abastecimento energético só se tornou uma prioridade 

efetivamente na agenda europeia no início dos anos 2000, após um novo episódio de 

escassez, evidenciando o quão frágil o bloco ainda se encontrava no setor de energia 

(FRADE, 2013). Em 2006, a preocupação europeia retornou, após a estatal russa 

Gazprom reduzir em 85% o fluxo de gás que passava pela Ucrânia entre 1º e 4 de 

janeiro devido a uma disputa comercial, provando como a Rússia utiliza os seus 

recursos energéticos como arma geopolítica (SILVA, 2011). 

Em janeiro de 2007, mais um corte afetou a Europa, dessa vez por outro país de 

trânsito: a Bielorrússia, afetando menos a Europa do que a crise de abastecimento do 

ano anterior, pois, 80% do gás russo chegam ao bloco europeu pela Ucrânia e apenas 

20% atravessa a Bielorrússia (idem, 2011) 
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Novamente em janeiro de 2009, uma disputa comercial ainda pior entre Kiev e 

Moscou levou ao corte total de gás na Europa (BUCHAN, 2009). Com a recusa da 

Naftogaz de pagar as dívidas, a estatal russa cortou o fornecimento de gás para a 

Ucrânia em 1º de janeiro de 2009 (PIRANI; STERN & YAFIMAVA, 2009). Logo em 

seguida, a Rússia cortou o fluxo de gás para a Europa também. Durante treze dias, a 

União foi extremamente afetada, principalmente os países do Sudeste Europeu, que são 

inteiramente dependentes do gás russo. Após um acordo entre Kiev e Moscou, em 19 de 

janeiro, o gás voltou a fluir para o continente europeu no dia seguinte (op. cit, p.25). 

Diferenças marcam as crises energéticas que assolaram a União Europeia. 

Enquanto, em 1973, a crise foi consequência de um conflito político no Oriente Médio, 

em 2006-09, foi resultado de disputas bilaterais comerciais entre a estatal russa 

Gazprom e a Ucrânia ou a Bielorrússia (MCGOWAN, 2011). Outra diferença é que nos 

anos 2000, os países do Centro e do Leste europeu, sendo a maioria ex Estados 

soviéticos que ainda possuem sua infraestrutura de gás ligada a Moscou, eram entre 

50% e 100% dependentes do combustível russo (BUCHAN, 2009).  

 É claro que nem todos os Estados são afetados da mesma forma, por exemplo, a 

França é um dos países mais seguros no continente em relação ao gás, pois possui 

quinze fornecedores de gás diferentes. Já a Dinamarca não importa nem petróleo nem 

gás, pois sua exploração é suficiente para o uso interno, enquanto Finlândia, Croácia, 

Eslováquia e Bulgária são 100% dependentes do gás russo (BUCHAN, 2009). 

Entretanto, o objetivo do processo de integração europeu, que também é o objetivo da 

Comissão Europeia é que falem “with a single voice” (idem, 2009). 

1.3 A Relação com a Rússia 

A Rússia possui a segunda maior reserva de gás natural do mundo, 17,4% das 

reservas mundiais, apenas atrás do Irã e ainda conta com 6,1% das reservas mundiais de 

petróleo (BRITISH PETROLEUM, 2015). Na Sibéria, encontra-se o maior campo de 

reserva de gás do mundo, o Campo de Urengoy e tem seus recursos controlados por 

uma das maiores companhias estatais de gás (SILVA, 2011). 

De acordo com a Eurostat, a central de estatística da União Europeia, 65,1% das 

importações de energia vêm de apenas dois fornecedores, Noruega e o maior parceiro 
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sendo a Rússia
1
. A facilidade em importar da Rússia tem origem tanto na proximidade 

entre o bloco europeu e o colosso russo, assim como a existência de inúmeras pipelines 

já ligadas à Europa desde a época do COMECON (Council for Mutual Economic 

Assistance), que tinha, no século passado, o objetivo de integrar as novas nações 

soviéticas – Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Romênia -  ao centro 

soviético (FRADE, 2013). A pré-existência de uma rede de pipelines garante a maior 

dependência dessas nações à Rússia. 

A Rússia é considerada o maior parceiro energético do bloco. Em 2005, forneceu 

quase todo o urânio enriquecido, 24% de carvão e atualmente fornece aproximadamente 

40% do gás utilizado na Europa e 30% do petróleo (BUCHAN, 2009). 

A parceria comercial entre a Europa e a Rússia é uma solução viável para garantir 

energia para os consumidores, porém, outros fornecedores e outras fontes devem 

complementar a demanda energética, ao invés de depender grande parte apenas da 

Rússia. Afinal, o que a história demonstrou pós 2009 é que ameaças energéticas 

circundam a União Europeia constantemente.  

 

1.4 Medidas tomadas pela União Europeia 

 A União Europeia é extremamente pobre em reservas de combustíveis fósseis,  e 

para suprir a demanda, o bloco importa 50% da energia que utiliza e deve aumentar para 

70% em 2030 (ROMANO, 2014).  

O objetivo do bloco seria diminuir essa dependência que, segundo a Comissão 

Europeia, as importações de gás natural podem chegar a 84% enquanto as de petróleo a 

93% (FRADE, 2013). Além disso, os novos Estados membros são os mais suscetíveis a 

insegurança energética, visto que a dependência deles com um número limitado de 

fornecedores – prioritariamente a Rússia – pode chegar a 100%, enquanto membros 

antigos não excedem os 30% de dependência (Idem, 2013).  

 1.4.1 – Outros fornecedores 

                                                           
1
 EUROSTAT. Energy production and imports. Maio de 2015. Disponível em: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports. 
Acessado em 11 de março às 01:12. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports
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Em 2004, a União Europeia lançou a Política Europeia de Vizinhança, com o 

objetivo de criar uma relação próxima com os vizinhos (PECEQUILO, 2014). Os 

vizinhos aos quais se aplicam às políticas de vizinhança são Argélia, Armênia, 

Azerbaijão, Bielorrússia, Egito, Geórgia, Israel, Jordânia, Líbano, Líbia, Moldávia, 

Marrocos, os Territórios Palestinos Ocupados, Síria, Tunísia e Ucrânia (COMISSÃO 

EUROPEIA).
2
  

Tornar-se menos dependente requer duas ações: diversificar as fontes de 

abastecimento e mudar o modelo energético para minimizar os riscos (SILVA, 2011). 

Alguns exemplos de fornecedores que garantirão diversificação à Europa são: Noruega, 

um boa opção para uma parceria energética com a União Europeia, pois é o segundo 

maior produtor de hidrocarbonetos na Europa. Em 2014, havia uma reserva total de 6,5 

bilhões de barris de petróleo (BRITISH PETROLEUM, 2015). Com relação ao gás 

natural, Oslo conta com uma reserva de 1,9 trilhão de metros cúbicos (idem). Apesar de 

as reservas do Mar do Norte estarem diminuindo, novas descobertas de recursos no 

Ártico e no Mar de Barents estão começando a ser exploradas pela Noruega (SILVA, 

2011).  

A Turquia é um importante país de trânsito alternativo à Ucrânia e à Rússia. É 

através dela que se planeja passar o Corredor Sul ou South Stream, uma pipeline que 

trará gás da região do Cáspio, Ásia Central e Oriente Médio para os países do centro e 

sudeste europeu (COMISSÃO EUROPEIA),
3
 Além do Projeto Nabucco, que existem 

planos para que passe pelo território turco. 

Já o Norte da África conta com três principais fornecedores de recursos energéticos, 

sendo: Argélia, terceiro maior exportador de gás para a União Europeia em 2013, 

colaborando com aproximadamente 3,9% do petróleo bruto e 12,8% do gás importado 

pelo bloco (COMISSÃO EUROPEIA, 2015); Egito que possui 1% das reservas de gás 

mundial, sendo esta a terceira maior reserva da África (BRITISH PETROLEUM, 2015); 

e Líbia possui 2,8% das reservas de petróleo do mundo e foi o sexto exportador de 

petróleo bruto para a União Europeia em 2013 (idem, 2015). 

                                                           
2
 Disponível em: 

http://www.eeas.europa.eu/delegations/cape_verde/what_eu/neighbourhood_policy_eastern_partner
ship/index_pt.htm. Acessado em 11 de março às 00:56. 
3
 COMISSÃO EUROPEIA. EU and Turkey strengthen energy ties. Bruxelas, 28 de janeiro de 2016. 

Disponível em: https://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-and-turkey-strengthen-energy-ties. Acessado 
em 8 de março às 16:03. 

http://www.eeas.europa.eu/delegations/cape_verde/what_eu/neighbourhood_policy_eastern_partnership/index_pt.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/cape_verde/what_eu/neighbourhood_policy_eastern_partnership/index_pt.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-and-turkey-strengthen-energy-ties
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As áreas da Bacia do Cáspio e da Ásia Central são historicamente áreas de 

influência russa e possuem grandes reservas de petróleo e carvão, atraindo a atenção da 

União Europeia. Portanto, se o bloco europeu conseguisse quebrar o monopólio que a 

Gazprom exerce na região, poderia ter acesso a uma quantidade considerável de gás por 

um preço menor. 

Finalmente, a mudança no modelo da matriz energética é de extrema importância, 

pois esta garantirá a diminuição da demanda de importação, o que não apenas diminuirá 

a pressão nas contas da União Europeia como tornará a Europa menos dependente de 

terceiros, ou seja, menos insegura energeticamente. 

CAPÍTULO II 

QUESTÃO AMBIENTAL 

Mudanças climáticas são alterações que têm ocorrido na camada de ozônio do 

planeta em decorrência de atividades humanas que liberam grandes quantidades de 

gases que produzem o fenômeno chamado efeito estufa. Como consequência, a 

temperatura global tem aumentado e condições climáticas anormais, como secas e 

enchentes tem ocorrido (COMISSÃO EUROPEIA, 2014).  

Os anos de 1970 e 1980 tiveram presença de temas ambientais no âmbito 

internacional. Em 1972, foi realizado a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente em Estocolmo, Suécia. Essa foi a primeira cúpula sobre meio ambiente que 

colocou a questão ambiental de vez na política internacional e a Europa despontou 

como pioneiro no mundo no tema de meio ambiente.
4
 

Os anos de 1990 começaram com a Conferência do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro, o qual tratou de três temas importantes 

como biodiversidade, mudanças climáticas e gestão florestal
5
. Depois, em 1997, as 

Nações Unidas propuseram o Protocolo de Quioto, com o objetivo de diminuir a 

quantidade de emissão de carbono dos países em desenvolvimento.  

                                                           
4
 BLACK, Richard. Stockholm: the birth of the green generation. BBC. Londres, 4 de junho de 2012. 

Disponível em:  http://www.bbc.com/news/science-environment-18315205. Acessado em 14 de marco 
às 22:36. 
5
 Disponível em: http://www.sustainable-environment.org.uk/Action/Earth_Summit.php. Acessado em 

15 de março às 13:11. 

http://www.bbc.com/news/science-environment-18315205
http://www.sustainable-environment.org.uk/Action/Earth_Summit.php
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Em 2009, os Estados se uniram em Copenhague, na Dinamarca, para a 

Conferência de Mudanças Climáticas. Como resultado, foi lançado o Acordo de 

Copenhague, com uma clara política anti-carbono, de mitigação às consequências 

climáticas, principalmente nos países em desenvolvimento e um objetivo a longo prazo 

de não permitir que a temperatura média global subisse mais do que 2 graus Celsius.
6
 

Recentemente, em 2015, realizou-se a COP 21 em Paris, na qual os países 

reconheceram que as mudanças climáticas são uma ameaça às economias, às sociedades 

e à própria humanidade. Através do Acordo de Paris, os países comprometem-se a 

reduzir as emissões de carbono, desenvolver capacidade de adaptação às mudanças 

climáticas, mitigar os impactos e promover resiliência das sociedades.
7
 

2.1 Pioneirismo Europeu na Revolução de Baixo Carbono 

A Europa tem garantido uma posição de destaque no contexto internacional 

sobre a questão ambiental e várias iniciativas no âmbito da União têm surgido, como 

por exemplo o Clean Development Mechanism (CDM), que é destinado a projetos em 

países em desenvolvimento, o Joint Implementation (JI), que é destinado a projetos em 

países desenvolvidos comprometidos com Quioto (BUCHAN, 2009), o Covenant of 

Mayors Initiative de 2009, uma iniciativa urbana na qual as cidades se comprometem 

com os objetivos de energia e clima da União (COMISSÃO EUROPEIA, 2014), 

contabilizando mais de 206 milhões de habitantes e uma redução de aproximadamente 

189 milhões de toneladas de dióxido de carbono emitidos até 2020.
8
 

Atualmente, uma das opções de mitigação às mudanças climáticas tem sido a de 

captura e armazenamento de carbono (CCS), uma tecnologia que captura até 90% do 

CO2 emitido em processos industriais ou de combustão de hidrocarbonetos e armazena 

em campos profundos de petróleo e gás ou formações aquíferas salinas a 5.000 metros 

abaixo da superfície.
9
 Já um dos instrumentos mais importantes em utilização pela 

União foi o Emission Trading Scheme (ETS), um imposto de comercialização do 

                                                           
6
 Disponível em: http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php. Acessado em 

15 de março às 18:21. 
7
 Disponível em: http://unfccc.int/resources/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf. Acessado em 21 de 

março às 14:05. 
8
 Disponível em: http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html. Acessado em 15 de março às 23:38. 

9
 Disponível em: http://www.ccsassociation.org/what-is-ccs/. Acessado em 16 de março às 23:02. 

http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php
http://unfccc.int/resources/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://www.ccsassociation.org/what-is-ccs/
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carbono cujo principal objetivo é reduzir as emissões de carbono (ROMANO, 2014) de 

cerca de doze mil instalações dos setores industriais e de energia.
10

 O ETS cobre 45% 

das emissões dos setores de indústria e energia. Para alcançar as metas futuras de 

redução das emissões de carbono, o ETS vai desempenhar um papel fundamental, mas 

uma reforma precisará ser feita, para abranger outros setores como transporte, 

agricultura, gestão de resíduos e edifícios (COMISSÃO EUROPEIA, 2014). 

CAPÍTULO III 

 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

A eficiência energética é umas das formas mais baratas de reduzir as emissões 

de gases de estufa, pois visa diminuir o consumo e, consequentemente, o desperdício de 

energia. Existem muitas transformações que irão colaborar para uma maior eficiência da 

energia, uma delas são os produtos eco-designs, que economizam mais energia. O 

resultado destes produtos é uma economia aos consumidores de € 475 por ano em 

contas.
11

 

Como exemplo, apresentar-se-ão três inovações na infraestrutura que visam 

diminuir as perdas de energia e maximizar a eficiência energética: as smart grids, 

cogeração e a geração distribuída.  

Smart grids utilizam smart meters que concedem aos consumidores uma 

participação mais ativa, pois garantem a eles um controle sobre o gasto energético e 

consequentes reparos caso percebam um eventual distúrbio (COMISSÃO EUROPEIA, 

2013). Na Europa, a tecnologia se tornou o principal componente do Plano Estratégico 

Europeu para as Tecnologias Energéticas, um projeto com o objetivo de desenvolver e 

implantar tecnologias de baixo carbono. 

Cogeração é o processo de aproveitamento do calor perdido na produção de 

eletricidade. A cogeração pode ser utilizada tanto em residências, quanto indústrias, e os 

                                                           
10

 Disponível em: http://www.carbon350.co.uk/emissions-trading/what-has-been-achieved-so-far/eu-
emissions-trading-scheme/. Acessado em 17 de março às 00:15. 
11

 Disponível em: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products. 
Acessado em 17 de março às 21:47. 

http://www.carbon350.co.uk/emissions-trading/what-has-been-achieved-so-far/eu-emissions-trading-scheme/
http://www.carbon350.co.uk/emissions-trading/what-has-been-achieved-so-far/eu-emissions-trading-scheme/
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products
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níveis de eficiência energética podem chegar a até 90%, além de diminuir a emissão de 

gases de efeito estufa da União Europeia em até 250 milhões de toneladas até 2020.  

Diferentemente das grandes estações de energia centrais, a geração distribuída 

ou descentralizada ficam perto do ponto de consumo e reduz as perdas de energia 

durante o processo de transmissão e distribuição e aumenta a segurança do fornecimento 

(EREC, 2010).  

Prédios são um dos maiores consumidores de energia na União Europeia, 

consumindo cerca de 40% da energia, e um grande emissor de dióxido de carbono 

(BUCHAN, 2009). Sob a Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios, todos os 

novos prédios deverão consumir praticamente zero energia através de maior eficiência, 

o que deverá diminuir a demanda por energia (COMISSÃO EUROPEIA, 2014). 

Atualmente, 35% dos edifícios da União têm cinquenta anos ou mais e emitem cerca de 

36% do total de dióxido de carbono emitido pela União Europeia. Com as mudanças 

para melhorar a eficiência energética, o consumo energético do bloco pode diminuir até 

6%, com uma redução das emissões de CO2 em até 5%.
12

  

3.1 Energia Renovável 

A promoção do uso de tecnologias renováveis e de baixo carbono vão auxiliar o 

bloco a sair da crise econômica, devido aos inúmeros empregos criados - cerca de 1,15 

milhão empregados na indústria de energia renovável (COMISSÃO EUROPEIA, 2015) 

-  e à diminuição do gasto com importação, vão ajudar a União a lidar tanto com a 

questão da segurança energética, quanto com a questão das mudanças climáticas. Até 

2014, o uso de energia renovável contribuiu com uma redução de aproximadamente € 

400 bilhões em importações de outras fontes energéticas (COMISSÃO EUROPEIA, 

2014). 

3.1.1 Energia Solar 

A energia solar na União Europeia pode ser gerada a partir de painéis 

fotovoltaicos e solar térmica. O bloco tem investido bastante nesta fonte específica, 

                                                           
12

 Disponível em: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings. Acessado em 19 de 
março às 23:46. 

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
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tendo em 2011 instalado 70GW de painéis solares (70% do total mundial) nos países 

membros (COMISSÃO EUROPEIA, 2014). A geração de energia solar cresceu 

vertiginosamente na União, em 1995 contava com 49MW de potência instalada, já em 

2013 com 81.876MW (COMISSÃO EUROPEIA, 2015). 

Para atingir as metas de 2020, os países membros têm investido nessa fonte 

energética, principalmente visando diminuir custos. Como exemplo, a Dinamarca havia 

estabelecido uma meta de 200MW de capacidade para 2020, porém, a meta foi atingida 

em 2012 e o governo dinamarquês prevê que até 2020, já seja possível gerar 1000MW 

de energia fotovoltaica.
13

 

3.1.2 Energia Eólica 

Atualmente, a União Europeia possui 128.751MW de potência instalada com a 

Dinamarca sendo pioneira na indústria, uma das maiores geradoras da energia. Apesar 

de não produzir mais megawatts do que a Alemanha, cerca de 39% da sua matriz 

elétrica provêm dos ventos.
14

 Em julho de 2015, a Dinamarca produziu em um único dia 

140% da eletricidade usada no país e pôde exportar para países vizinhos como 

Alemanha, Suécia e Noruega o remanescente de energia eólica.  

No ano de 2014, uma quantia de quase 12 mil MW foi adicionada, sendo cerca 

de 10 mil MW on shore, quando as turbinas eólicas ficam localizadas na terra, e o 

restante off shore,  com as turbinas localizadas no mar (EWEA, 2014). 

3.1.3 Energia Nuclear 

O uso pacífico da energia nuclear passou a ser incentivado em 1957, com o 

surgimento da EURATOM. No início da década de 1970, a fonte energética foi 

novamente incentivada e a França, sentindo-se insegura, investiu pesado na indústria 

nuclear, tendo atualmente 59 reatores nucleares (BUCHAN, 2009). 

                                                           
13

 “Denmark reaches 2020-goal for solar energy before time”. Copenhague, 12/09/2012. Disponível em: 
http://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=25147b44-3dce-4647-8788-ad9243c22df2. Acessado 
em 20 de março às 17:40. 
14

 Disponível em: http://energinet.dk/EN/El/Nyheder/Sider/Vindmoeller-slog-rekord-i-2014.aspx. 
Acessado em 20 de março às 18:04. 
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Com relação ao uso de energia nuclear, além dos problemas de segurança, 

maximizados após o acidente de Fukushima em 2011, surge a dúvida do que ser feito 

com o resíduo radioativo. Em 2011, o Conselho lançou a Diretiva de Gestão de 

Combustível e Resíduos Radioativos a qual instituiu que todos os Estados membros 

devam ter uma política nacional e um programa específico para eliminação de resíduos 

nucleares, além de instalações para disposição de material radioativo.
15

 

3.1.4 Biocombustíveis 

Os biocombustíveis são combustíveis renováveis, feitos de biomassa como 

Diesel e etanol. O crescente uso desse combustível na União visa garantir maior 

segurança energética no setor de transporte, pois este consome 98% de combustíveis 

fósseis.  

Com a perspectiva do desenvolvimento de biocombustíveis, a Comissão agregou 

ao Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas uma meta de tornar 

biocombustíveis de segunda geração competitivos, feitos de residuos orgânicos que não 

competem com a produção agrícola, para substituição do petróleo e gás no setor de 

transporte (idem, 2009).  

Para que contribuam de uma forma positiva ao meio ambiente, biocombustíveis 

precisam ser produzidos de uma forma sustentável, protegendo a biodiversidade e que 

não sejam produzidos em áreas florestais ou manguezais.
16

  

3.2 Utilização de Renováveis nos Setores 

A geração do setor de aquecimento e refrigeração conta com 84% advindos de 

combustíveis fósseis, principalmente gás natural.
17

 Para alcançar as metas climáticas 

dos próximos anos, o setor precisará diminuir o uso de gás, petróleo e carvão e utilizar 

maiores quantidades de energia advindas da biomassa e de outras fontes renováveis. 

                                                           
15

 Disponível em: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy/radioactive-waste-and-spent-
fuel. Acessado em 21 de março às 08:43. 
16

 Disponível em: http://ec.europa.eu/energy/node/73. Acessado em 21 de março às 11:23. 
17
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Anualmente, esse setor consome metade da energia da União e 68% do total de gás 

importado.  

Já o setor de eletricidade europeu observou um crescente aumento da presença 

de renováveis desde 2003 até 2013. Houve um aumento de 12,6% na matriz elétrica 

para 23,2%, sendo solar e eólica as que mais cresceram (EUROSTAT, 2015). A 

previsão é de que apenas renováveis como hidrelétrica, solar e eólica venham contribuir 

com 33% a 40% do total de eletricidade gerado até 2020 (EREC, 2010). 

O Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas tem como uma 

das metas para a próxima década ter uma rede elétrica europeia única, moderna, 

eficiente (L’ABBATE; FULLI; STARR & PETEVES, 2007). O grande desafio de se 

obter um sistema elétrico interconectado é acabar com os protecionismos nacionais e 

liberalizar o sistema. As grandes empresas monopolistas de energia de países como 

França e Alemanha impedem um mercado elétrico competitivo e integrado (SILVA, 

2011). 

Por último, o setor de transporte consome quase um terço do total de energia da 

Europa e 98% são uso de combustíveis fósseis (COMISSÃO EUROPEIA, 2015) . Para 

este setor, há uma meta de que haja 10% de consumo advindos de energia renovável até 

2020 (COMISSÃO EUROPEIA, 2014),  Sem dúvida, este setor será um grande desafio 

para os think tanks europeus que precisam tornar as soluções viáveis o mais rápido 

possível para colaborar com os Acordos de Paris de 2015. 

 3.3 Planos & Metas 

Em 2007, começaram as negociações para uma das maiores metas da União 

Europeia. Importante plano de ação da gestão de José Manuel Barroso, antigo 

presidente da Comissão Europeia que deu bastante atenção às questões ambientais, o 

Pacote Energia Clima só viria a ser adotado efetivamente em 2008. O Pacote visa que a 

UE atinja em 2020 a meta de reduzir 20% as emissões de gases estufas, utilizar 20% de 

energias renováveis e aumentar em 20% a eficiência energética (ROMANO, 2014).  

 Existe também as metas para 2030 que visam reduzir a emissão de gases de 

efeito estufa em 40% aos níveis de 1990 e possuir uma matriz energética com a 



 

15 
 

presença de pelo menos 27% de energia renovável e 27% de eficiência energética 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2014). Já para 2050, a meta é de que haja uma redução de 

80-95% das emissões de carbono comparados aos níveis de 1990 (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2014). 

 Assim, uma descarbonização da economia europeia é algo viável 

economicamente e através dos planos e metas que a Comissão tem lançado para as 

próximas décadas, a expectativa é que em 2050 a Europa seja uma união de estados 

sustentáveis e resilientes. 

CONCLUSÃO 

 O surgimento do conceito de segurança energética na década de 1970 trouxe 

outra perspectiva para a União. Eles deveriam pensar em soluções eficazes para não se 

deixarem perturbar novamente por crises estrangeiras.  Após a crise de 2009, ficou claro 

para a Europa que ela não poderia sustentar a situação como estava ou ela sempre 

estaria suscetível à ruptura de abastecimento no momento que a Rússia quisesse. 

 O que a Comissão propôs para diminuir essa vulnerabilidade, e o que o trabalho 

presente salientou algumas vezes, é a necessidade de ter mais fornecedores. A solução 

não é encerrar qualquer relação comercial com a Rússia ou a Ucrânia, mas manter 

relações cordiais e ter uma gama de parceiros disponíveis, caso haja alguma interrupção. 

 Com base nisso, a Política Europeia de Vizinhança visa aumentar o seu leque de 

opções de fornecedores ao espalhar a influência europeia para áreas vizinhas, que são 

potenciais parceiros energéticos. Dentre eles, algumas boas opções são a Noruega, o 

Azerbaijão, Turcomenistão e a Turquia, como um país de trânsito. 

 Além de aumentar o número de fornecedores, uma solução viável tanto 

ambientalmente quanto economicamente, é a mudança na composição da matriz 

energética europeia. Ambientalmente, pois seria composta por energias limpas e 

economicamente, porque reduziria os gastos com importações. 

 Sendo assim, o processo de desenvolvimento de energia renovável, energia 

nuclear, eficiência energética e outras tecnologias de baixo carbono que visam mitigar 

as alterações climáticas se encaixam perfeitamente com o desejo europeu de se tornar 

independente energeticamente. 
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 Portanto, as soluções para a Europa em relação às mudanças climáticas já vêm 

se desenvolvendo e, sem dúvida, as tecnologias mais prósperas serão a captura e 

armazenamento de carbono, que irá propiciar uma economia de baixo carbono com uso 

moderado de combustíveis fósseis, além dos já existentes ETS – Emission Trading 

Scheme – que necessitam de uma reforma para cobrir importantes setores poluidores. 

 Finalmente, eficiência energética, modernização de infraestrutura com redes 

inteligentes, além de uma modernização nos prédios, e o desenvolvimento das energias 

renováveis, com aumento considerável da presença destas nos setores mais 

consumidores de energia como aquecimento, transporte e eletricidade, irão contribuir 

para uma Europa sustentável e segura que, espera-se, seja capaz de exportar esse 

modelo para outros países do mundo. 
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