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Introdução

A pandemia da COVID-19 reduziu substancialmente as emissões poluentes de dióxido de carbono em todo o 
mundo durante a primeira fase da crise. Embora essas emissões tenham retornado recentemente aos seus 
níveis habituais, acompanhando a retomada nos países de alta renda, o contexto “pós-pandemia” oferece uma 
oportunidade incomparável de promover a transição para as energias renováveis. 

Embora o Fundo Monetário Internacional, na sua última revisão 
sobre as perspectivas de crescimento mundial1, projetasse uma 
queda de cerca de 6% no PIB mundial até o final de 2020 (uma 
retração que seria maior do que o da crise financeira internacional 
de 2008), é importante destacar que esse valor é três pontos 
percentuais menor que a estimativa no início da pandemia e 
mais de oito pontos abaixo do PIB projetado pelo organismo em 
outubro de 2019, o que reflete o significativo impacto negativo da 
crise sanitária na atividade econômica global. Na mesma análise, 
o FMI estimou que a América Latina, e, particularmente, a região 
da América do Sul, poderia apresentar uma queda de maior 
magnitude, que poderia ficar em torno de 9% ou 10% do seu PIB 
ao final do ano corrente. Esse resultado teria efeitos diretos sobre 
os já elevados níveis de desemprego, pobreza e desigualdade 
que a região apresenta.

Ainda que a contração imposta pela pandemia resulte em 
desempenhos ruins da maioria dos setores produtivos a
nível global, segmento de energia será um dos mais afetados,
uma vez que a crise afetou todas as etapas da sua cadeia
de valor (produção, geração e consumo) em proporções similares.
Por exemplo, um estudo recente da Agência Internacional de 
Energia2 (IEA) concluiu que a demanda por carvão foi uma das 
mais afetadas pela crise (já que a China, economia que depende 
fortemente dessa commodity, foi um dos países ou regiões mais 
afetados na fase inicial da pandemia, ao que se somou uma 
maior competitividade nos preços do gás, petróleo e energias 
renováveis), seguida pela demanda do petróleo e gás (em 
função da recessão em que os países de alta renda entraram, 
principalmente os EUA e a União Europeia; da redução sem 

1 “World Economic Outlook”. International Monetary Fund (IMF), outubro de 2020.

2 “Global Energy Review 2020”, International Energy Agency (IEA), 2020.

3 “Puede que el mundo nunca recupere su sed de petróleo”, CNN, abril de 2020.

4  Segundo dados divulgados pelo Banco Mundial, o índice de preços de energia (que pondera os preços de várias commodities energéticas,
    incluindo petróleo e gás) caiu cerca de 50% em relação a 2010. Já nos primeiros nove meses de 2020, o mesmo índice caiu 34% em relação a 2019.  

precedentes da atividade nos setores de transporte e aviação, 
que costumam representar a maior parte da demanda global por 
combustíveis processados, e das condições pré-existentes que 
continuam pressionando a demanda e a redução dos preços) e 
do consumo de energia (em resposta às medidas de contenção 
aplicadas na maioria dos países afetados e sua correlação com 
a queda dos níveis de produção, especialmente na indústria). 
Paralelamente, o mesmo estudo conseguiu comprovar que, 
durante o auge da pandemia (meados de abril), os países que 
haviam desacelerado completamente sua atividade reduziram 
sua demanda energética semanal em 25% em média, enquanto 
aqueles com medidas um pouco mais relaxadas sofreram uma 
redução de 18%, mostrando que o comportamento da demanda 
por energia neste período de crise depende tanto da duração 
como do rigor aplicado às medidas de confinamento. Em termos 
gerais, a IEA estimou que a demanda global por eletricidade 
poderia diminuir 5% até o final de 2020, com reduções que 
poderiam atingir 10% em algumas regiões.

Como resultado, há várias fontes de informação3 que
asseguram que as empresas petrolíferas reduziram suas 
projeções futuras de preços do barril de petróleo, validando 
uma tendência que, caso não haja uma mudança radical, ficará 
abaixo das estimativas no início de 20204. Mesmo com o fim da 
crise e o início da recuperação econômica, a pandemia mudou 
os hábitos de consumo, viagens e transporte das pessoas, o 
que pode acabar afetando negativamente a demanda de curto e 
longo prazo pelos combustíveis tradicionais, com reflexos diretos 
na rentabilidade, nos custos de extração e nos investimentos 
voltados para esse setor. 
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Apesar dessa retração setorial e, principalmente, envolvendo 
toda a atividade econômica mundial, a queda abrupta das 
emissões de dióxido de carbono (CO2) pode ser contabilizada 
como uma das principais externalidades positivas da crise 
atual. As estatísticas fornecidas pela IEA mostram uma queda 
drástica e sem precedentes nas emissões de CO2 no primeiro 
semestre de 2020, em consequência das restrições impostas 
e do seu impacto tanto na mobilidade das pessoas como na 
atividade industrial, sendo esta retração inclusive superior àquela 
observada após a crise financeira de 2008 ou à registrada no 
final da Segunda Guerra Mundial. Especificamente, a agência 
de energia estimou na sua última revisão sobre as perspectivas 
energéticas de curto prazo5 que as emissões de poluentes 
decorrentes da produção e do consumo de energia poderiam cair 
10% até o final de 2020 nos EUA (com o carvão e petróleo sendo 
os mais importantes), enquanto globalmente a queda poderia 
se aproximar de 8% (voltando aos níveis de emissão registrados 
há uma década), e atingindo 12% na América do Sul, caso as 
evidências observadas no Brasil no primeiro semestre de 2020 
forem tomadas como exemplo6 e extrapoladas para toda a região. 

A queda esperada nas emissões de CO2 é um resultado 
necessário na busca contínua para combater as mudanças 
climáticas e migrar os sistemas globais de produção e consumo 
de energia para fontes mais limpas. A melhoria observada poderia 
ser classificada como meramente temporária e explicada como 
uma das consequências da pandemia. De fato, a permanência 
de alguns dos resultados positivos dessa crise em termos de 
emissões dependerá de quais mecanismos os países adotarão 
a partir de agora no processo de recuperação e de quais 
instrumentos políticos utilizarão para torná-la sustentável. Esta 
oportunidade que a conjuntura oferece implica que os governos 
incluam investimentos voltados para a promoção de energias 
alternativas nos seus pacotes de estímulos, desestimulando o 
uso de combustíveis fósseis e incorporando novas tecnologias 
que permitam a transformação dos sistemas produtivos para 
estruturas mais modernas, limpas e, acima de tudo, resilientes. 
Embora essa demanda possa atingir grande parte do mundo 
desenvolvido, a situação é um pouco mais complexa para a 
América Latina e a América do Sul, onde os países sofrem 
maiores restrições orçamentárias e os recursos públicos
devem ser alocados nos setores prioritários afetados pela 
pandemia (sociais e sanitários), a que se somam os elevados 
níveis de endividamento e, especialmente, a suscetível queda 
das receitas de exportação em decorrência da desaceleração 

global e da retração tanto da demanda quanto dos preços 
internacionais das matérias-primas, das quais boa parte das 
matrizes produtivas e cestas de exportação dos países da
região dependem. 

Ainda que as energias renováveis tenham ganhado participação 
no total da capacidade instalada de geração elétrica na América 
do Sul na última década (entre 2010 e 2019, essas fontes 
aumentaram sua capacidade de geração em 50%, passando 
de 147 milhões de kW para cerca de 220 milhões de kW, com 
grande peso das fontes hidrelétricas e um crescimento sem 
precedentes da energia solar), colaborando assim com a agenda 
global de descarbonização mundial, os países desta região (e 
da América Latina em geral) precisarão implementar políticas 
destinadas a promover o investimento privado nestas energias 
durante nova etapa, visando substituir o que as finanças públicas 
não poderão fazer. Em linha com o anteriormente exposto,
as medidas de levantamento de barreiras comerciais e de 
controle da movimentação de capitais serão fundamentais, 
visando favorecer os fluxos comerciais em um cenário de queda 
dos preços internacionais de produtos básicos e, ao mesmo 
tempo, melhorar a atratividade da região e os projetos de energia 
limpa disponíveis para o investimento privado. As dificuldades 
enfrentadas pelo setor de petróleo, a tendência de queda 
acelerada dos custos de geração de energia a partir de fontes 
renováveis e a prioridade que elas têm tanto no fornecimento 
como na incorporação nos sistemas energéticos podem 
constituir, juntamente com uma maior pressão social associada 
à preservação do meio ambiente, condições necessárias e 
suficientes para promover o desenvolvimento do setor e facilitar
a transição para uma economia regional mais produtiva, com 
baixo teor de carbono, limpa e sustentável.  

Com este objetivo em mente, a primeira seção deste artigo 
analisa com alguma profundidade o caminho que a região da 
América do Sul vem trilhando em termos de investimentos 
e incorporação de fontes renováveis à sua oferta de energia, 
movida pelo objetivo firme de que seus governos e empresas 
devem contribuir para a agenda global de descarbonização,
uso eficiente de energia e sustentabilidade. O trabalho termina 
com algumas considerações finais, que buscam estimular
a discussão sobre a importância das energias limpas e enfatizar 
a oportunidade que o novo contexto oferece ao mundo e à nossa 
região para nos aproximarmos das metas estabelecidas no 
Acordo de Paris7.   

5 “Short-Term Energy Outlook”, International Energy Agency (IEA), outubro de 2020.

6 “Near-real-time monitoring of global CO2 emissions reveals the effects of the COVID-19 pandemic”, Nature Communications, outubro de 2020.

7  O Acordo de Paris é um acordo firmado por 195 países na COP21 (XXI Conferência sobre Mudanças Climáticas), que estabelece medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
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1. Pandemia, crescimento, fontes 
   renováveis e descarbonização 
   na América do Sul

8 Para mais informações, consulte “Crecimiento y uso eficiente de la energía. Diagnóstico y oportunidades para la 
   Argentina”. KPMG Argentina, 2015.

9 A intensidade no uso de energia é uma medida de eficiência, pois mede a quantidade média de energia utilizada na 
  geração de uma unidade de produto. Quanto menor essa medida, mais eficiente é a economia no uso de energia.

Durante o mês de julho de 2020, quando a maioria dos países desenvolvidos 
começou a retirar as restrições impostas há alguns meses (visando mitigar o impacto 
da crise sanitária), as emissões poluentes retomaram sua trajetória de crescimento 
e voltaram aos seus níveis habituais. A retomada desse processo, intimamente 
ligada a estruturas produtivas muito dependentes de fontes tradicionais de energia 
(como petróleo, gás e carvão), deixou claro que o período de melhoria nas emissões 
de dióxido de carbono foi amplamente provocado pela pandemia. Da mesma forma, 
ela destacou que o cenário de crescimento sustentável de baixo carbono a que o 
mundo aspira não pode depender da mera retração produtiva gerada por uma crise, 
mas exigirá um profundo processo de transformação dos sistemas de produção e 
consumo de energia, de preferência favorecendo as energias renováveis.

A demanda por energia está intimamente ligada ao nível de desenvolvimento 
dos países. As estatísticas sobre a evolução destas duas variáveis indicam que 
há uma forte relação positiva entre elas, uma vez que a energia, nas suas diversas 
formas e fontes, é essencial não apenas para o desenvolvimento das atividades 
econômicas, mas também para aumentar a produtividade do capital físico e
humano8. Da mesma forma, embora a evidência empírica mostre que conforme
os países se desenvolvem e aumentam seus níveis de renda as necessidades
médias de energia aumentam, a combinação de fontes a partir das quais a economia
atende suas necessidades de energia depende de vários fatores, como a dotação ou 
disponibilidade de recursos naturais, a composição da sua matriz energética ou o nível 
dos preços internacionais de produtos básicos. Porém, o desenvolvimento também 
leva os países a modificarem gradativamente sua estrutura produtiva, reduzindo a 
participação da indústria, que juntamente com o transporte compõe os itens que
mais demandam os combustíveis fósseis, dando lugar a outros setores menos 
intensivos no uso de energia9, como o des serviços. 

Esse processo, que promove a eficiência energética e a redução dos níveis de 
emissão de poluentes, acaba se acelerando conforme os países também incorporam 
as energias renováveis ao seu mix de geração de energia. Nesse sentido, embora
até o início de 2020 o investimento nessas fontes tenha sido impulsionado pelo
aumento constante da capacidade instalada, por novos projetos em andamento
e pelo acesso preferencial que elas têm na maioria dos sistemas de energia, o
surto de coronavírus (que de alguma forma induziu uma maior pressão social em
defesa do meio ambiente), a tendência de queda dos preços e da lucratividade das
fontes tradicionais e o colapso dos custos de geração de eletricidade com fontes
renováveis estão abrindo espaço para um cenário que poderia favorecer e promover
o investimento em fontes de energia limpa, tanto global quanto regionalmente.
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De acordo com dados divulgados pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), a América Latina é uma das regiões 
mais “verdes” do mundo em termos de geração de energia, já 
que cerca de 60% do seu consumo energético é proveniente 
de fontes de origem renovável (principalmente hidrelétricas), 
enquanto a média global não ultrapassa 25%. A Figura N° 
1, que mostra como a capacidade de geração renovável na 
América do Sul evoluiu no período 2010-2019, confirma este 
ponto. Como podemos ver, as fontes renováveis (incluindo a 
geração hidrelétrica) foram responsáveis pela maior parte do 
crescimento da capacidade de geração nos últimos dez anos, 
passando de 147 milhões de kW em 2010 (63%) para cerca de 
220 milhões de kW em 2019, ou 67% da potência ou capacidade 
de geração total instalada na região. Sem considerar a potência 
hidrelétrica, a capacidade de geração derivada das demais 
fontes renováveis (ou seja, biomassa, solar, eólica e hidrelétrica 
de baixa potência) cresceu 278% no mesmo período, passando 
de uma contribuição de 7% para 19% da oferta renovável, 
e com grande impulso da fonte solar ou fotovoltaica. Esse 
crescimento fez com que vários países da região sul-americana 
aumentassem substancialmente a contribuição das energias 
renováveis para sua capacidade de geração, reduzindo, ao 

mesmo tempo, sua dependência de fontes mais tradicionais, 
especialmente os combustíveis fósseis. E isso foi possível em 
um bloco econômico comparativamente menos desenvolvido, 
altamente dependente da produção de matérias-primas 
(principalmente commodities energéticas), com um alto peso 
da indústria e menos eficiente em termos de uso da energia. 
Por exemplo, de acordo com estatísticas fornecidas pela IEA, 
enquanto o Uruguai aumentou sua oferta de geração de fontes 
renováveis em cerca de 114% na última década (aumentando 
a participação de fontes renováveis não hidrelétricas em 36 
pontos percentuais), o Chile aumentou 84% (+13 pp. em fontes 
renováveis não hídricas), o Peru aumentou 70% (+3 pp.), o Brasil 
aumentou 60% (+11 pp.), a Colômbia aumentou 33% (+2 pp.) e 
a Argentina aumentou 28% (+1 pp.). Por outro lado, o aumento 
da oferta de geração de origem fóssil no mesmo período foi, 
seguindo a mesma ordem dos países, de 36% (URU), 59% 
(CHL), 73% (PER), 16% (BRA), 4% (COL) e 16% (ARG). Em todos 
os casos, exceto talvez no Peru, o aumento na capacidade de 
geração renovável foi substancialmente maior do que o de 
origem fóssil. No total, enquanto a oferta de geração renovável 
aumentou quase 50% entre 2010 e 2019 na América do Sul, a
de origem fóssil aumentou 30%.

Nota: o componente “renovável” no segundo painel da figura inclui a fonte hidrelétrica.

Fonte: elaboração própria com base na EIA, 2020.

Figura N° 1
Capacidade total instalada de geração de energia na América do Sul. 
O papel das Energias Renováveis (ERs).

Evolução 2010-2019 (em milhões de kW) Participação das ERs por país. 2010 vs. 2019
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O desenvolvimento do setor de energias renováveis na região 
busca substituir gradativamente a contribuição das fontes 
tradicionais na matriz energética por fontes alternativas mais 
limpas, favorecendo a descarbonização das economias
no em um cenário no qual a demanda de energia deverá 
recuperar parte de sua trajetória de crescimento pré-pandemia.
No entanto, como afirma um estudo recente realizado pela 
Agência Internacional para as Energias Renováveis (IRENA), 
o processo de descarbonização acelerado exige políticas e 
investimentos sem precedentes (IRENA, 2020)10. Isso significa 
que os governos devem implementar tanto um conjunto de 

Em termos de desempenho por país, o investimento em
fontes renováveis no Brasil apresentou uma forte recuperação 
em 2019 (US$ 6,8 bilhões), após ter sofrido uma queda em
2018. Na verdade, o objetivo deste país é que, até 2050, 50% 
da matriz energética seja de origem renovável, que atualmente 
depende em grande parte da fonte hídrica. Por sua vez, em 
019 o Chile quadruplicou o investimento em energias renováveis 
registrado em 2018, especialmente no que tange à energia solar. 
Apesar da crise econômica que vem sofrendo desde 2018, a 
Argentina, seguindo a tendência regional, também registrou um 
bom desempenho nos seus investimentos destinados a fontes 
renováveis durante 2019, em torno de US$ 2 bilhões, devido, em 
grande parte, ao impulso que o programa RenovAR tem dado a 
essas fontes11. As energias renováveis também são importantes 

medidas voltadas para a melhoria do ambiente de negócios
nos seus países, como incluir a energia limpa na sua agenda
de desenvolvimento e pacotes de estímulos, eliminando 
incentivos e subsídios para combustíveis fósseis no processo.
Na última década, os investimentos para promover o uso de 
energias limpas na América do Sul foram substanciais. Entre 
2010 e 2019, os países sul-americanos investiram US$ 10 
bilhões por ano em média no desenvolvimento dessas 
fontes, atingindo uma estimativa acumulada de US$ 100
bilhões em 2019 (consulte a Figura N° 2).

para a Colômbia, principalmente pela sua boa localização 
geográfica, permitindo-lhe capturar boa parte da energia
solar que recebe. Nesse sentido, o objetivo do governo 
colombiano é aumentar a participação dessas energias em
sua matriz, estabelecendo benefícios fiscais e outras facilidades 
que atraiam novos investimentos para o setor. Finalmente, a 
promoção de investimentos em energias renováveis realizada 
pelo Uruguai permitiu que elas contribuam com 60% da sua 
matriz energética primária atualmente e forneçam cerca de 
97% da sua oferta de geração elétrica (principalmente de fontes 
eólicas e hidrelétricas), mas com um importante crescimento 
recente da fonte solar)12, tornando-o o país mais “verde”
da região e um dos mais limpos do mundo.

Nota: alguns números da série de investimentos em energias renováveis para a América do Sul deveriam ter sido estimados ou aproximados com base
nos dados fornecidos pela IRENA, Climatoscope (2018) e BNEF.

Fonte: elaboração própria com base na Bloomberg New Energy Finance (BNEF), Climatoscope e IRENA, 2020.

Figura N° 2
Investimentos em Energias Renováveis (energia limpa) na América do Sul. 
Período 2010-2019.
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10  “Perspectivas Mundiales de las Energías Renovables. Transformación energética de aquí a 2050”. IRENA, 2020
 
11  O RenovAR é um programa público argentino de fomento à geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis.

12 “Balance Energético Nacional 2018”, Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay (MIEM), novembro de 2019.
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Apesar dessas conquistas regionais importantes no campo
das energias renováveis, que têm permitido ao continente
sul-americano contribuir com 9% do total da potência global 
instalada de geração derivada dessas fontes e com 5% dos 
investimentos (Figura N° 2), a crise desencadeada pelo surto
de COVID-19 trouxe consigo alguns obstáculos à continuidade 
das iniciativas energéticas e de infraestrutura que estavam 
sendo realizadas, mas não eliminou não tenha detido totalmente 
aquelas ligadas ao setor de energias renováveis. Mesmo a 
primeira fase da crise sanitária ter tido a China entre os principais 
afetados, que é um dos maiores produtores de tecnologias 
e equipamentos de geração de energia limpa, além de ser o 
país com maior capacidade instalada de geração renovável 
globalmente, as energias renováveis continuaram avançando 

Como várias organizações internacionais garantiram 
recentemente, a tendência de queda nos custos de geração 
renovável representa uma oportunidade sem precedentes 
para os governos priorizarem as energias limpas nos seus 
pacotes de estímulo na fase de recuperação econômica pós-
pandemia e cumprir as metas estipuladas no Acordo de Paris13. 
Como podemos ver na Figura N° 3, os avanços tecnológicos, 
as economias de escala e a competição nos leilões têm 
permitido que o custo nivelado da energia (CNE) mostrandoe 
uma tendência decrescente para a geração utilizando energias 
renováveis, principalmente no que diz respeito às fontes eólicas 
(terrestre e marítima) e solares (solar e CSP). De fato, entre 2010 

graças aos projetos em andamento, à prioridade na sua geração 
nos sistemas energéticos globais, às “boas” condições 
oferecidas pela conjuntura (sobretudo com custos de geração 
decrescentes) e ao ímpeto global de manter o ritmo da transição. 
No que tange à redução dos custos de geração elétrica com 
fontes renováveis, podemos destacar que ela teve um impacto 
direto e substancial, tanto nas decisões de investimento no 
desenvolvimento dessas energias nos últimos anos como 
na mudança da tendência registrada no crescimento das 
emissões poluentes, permitindo que o mundo e a nossa região 
“evitem” uma quantidade maior de emissões de CO2, ao alocar 
recursos públicos e privados para o desenvolvimento dessas 
fontes e abandonar aquelas que dependem de combustível
fóssil para operar (como as de geração térmica). 

e 2019 houve uma queda de 82% e 47% nos CNEs relacionados
à geração solar e solar concentrada (CSP), respectivamente, 
enquanto os CNEs relacionados a outras fontes limpas, como 
a eólica terrestre, marítima e a bioenergia caíram 38%, 29% 
e 13%, respectivamente. O que é interessante sobre essas 
reduções (nos custos) é que várias dessas fontes já atingiram
a faixa de valores estimados para os custos de geração baseados 
em combustíveis fósseis, enquanto se espera que os CNEs 
derivados das fontes solares e eólicas furem o limite inferior 
dessa faixa até o final de 2020 e 2021, o que certamente 
aumentará (ainda mais) a rentabilidade do investimento em 
energias renováveis.

Nota: i) o custo nivelado da energia (CNE) representa o custo constante por unidade de geração, sendo utilizado para comparar o custo de geração de
diferentes tecnologias; ii) os valores projetados para 2020 e 2021 dos CNEs das fontes eólicas, solar e CSP (energia solar concentrada) são estimativas da
IRENA com base nos valores licitados/leiloados e servem apenas como referência; iii) a faixa de valores do CNE para a fonte térmica (baseada no combustível
fóssil) é uma estimativa da IRENA. 

Fonte: elaboração própria com base na IRENA, 2020.

Figura N° 3
Custo Nivelado de Energia (CNE). Nível Global. Renováveis vs. Fósseis. 
Período 2010-2019.

13 “El apogeo de las energías renovables, el lado esperanzador de la crisis de la pandemia de coronavirus”, Programa de la Organización de las Naciones Unidas
      para el Medio Ambiente (UNEP), junho de 2020.
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A conjuntura econômica e social favorece uma mudança de 
paradigma no setor de energia, considerando a tendência 
crescente na demanda social vinculada às mudanças climáticas, 
à diminuição do crescimento dos setores ligados à extração e 
produção de fontes de energia tradicionais – como resultado da 
crise sanitária e da queda substancial registrada na demanda 
e nos preços dos combustíveis fósseis – e, apesar do seu 
componente trágico, o impulso que a pandemia deu a esta 
mudança “geracional” e sem precedentes oferece uma 
oportunidade incomparável de realizar uma transição acelerada 
para economias com matrizes energéticas de baixo carbono, 
sustentáveis e resilientes. 

Para ter uma dimensão do benefício que as energias
renováveis trazem em termos de descarbonização e transição 
para economias produtivas mais limpas, a evolução recente das 
“emissões evitadas de dióxido de carbono” (EECO2) pode dar 
uma ideia adequada deste ganho (Figura N ° 4). Essa variável, 
que é revelada pela IRENA, mensura a quantidade de toneladas 
de dióxido de carbono evitadas ou postergadas em função 
da incorporação de energias limpas na matriz energética, e a 
consequente substituição que isso significou em termos de 
outras fontes tradicionais, como as derivadas de carvão, gás ou 
petróleo (causadoras dessas emissões). Como podemos ver na 
Figura N° 4, as energias renováveis permitiram que a região da 
América do Sul evitasse o lançamento de cerca de 3,4 bilhões 
de toneladas de CO2 na atmosfera entre 2010 e 2016. Embora 
a IRENA não tenha fornecido números nos últimos quatro anos, 
o aumento da capacidade de geração de energias renováveis 
observado durante esse período permite estimar que o EECO2 
continuou aumentando até hoje. Em termos de contribuição para 
essas emissões não geradas, o Brasil tem sido o país que, pelo 
tamanho e nível de desenvolvimento econômico, evitou a maior 
proporção de emissões poluentes no período citado (60% do 
total regional), seguido pela Venezuela (11 %), Paraguai (10%), 

Colômbia (6%), Chile (5%), Peru (3%), Argentina (2%),
Uruguai (2%), Equador (2%) e Bolívia (0,2%). Em todos os
casos, a queda na tendência projetada de emissões (ou seja,
o aumento na EECO2) foi possível graças aos programas
públicos de promoção das energias renováveis e aos 
investimentos destinados ao seu desenvolvimento, que têm 
permitido aumentar a participação dessas fontes na capacidade 
de geração de cada país e, dessa forma, de toda a região, 
favorecendo assim o processo de descarbonização com o
qual os países do mundo se comprometeram. 

Finalmente, é importante observar a relação existente entre os 
custos de geração baseados em fontes de origem renovável e as 
emissões que os países evitam quando esses custos diminuem. 
Como podemos observar na mesma figura (Figura N° 4), a 
queda dos CNEs baseados em energias renováveis é um dos 
determinantes da magnitude das emissões poluentes evitadas 
pelos países ao gerar energia e promover o seu desenvolvimento 
por meio de um mix ou proporção maior de energias renováveis. 
Embora não seja possível falar sobre uma causalidade entre 
estas duas variáveis (visto que tal afirmação exigiria uma análise 
estatística mais aprofundada), podemos assegurar a existência 
de uma correlação negativa entre elas, uma vez que a diminuição 
destes custos, ao estimular a rentabilidade das fontes renováveis 
e impulsionar seus investimentos, promove a substituição 
das fontes tradicionais por fontes de geração mais limpas 
e, consequentemente, a redução das emissões. A título de 
exemplo, e apenas para apresentar uma estimativa ou medida do 
impacto dos CNEs baseados em energias renováveis nas EECO2, 
uma queda de US$ 0,05 no custo médio de geração de um 
kWh derivado de fontes renováveis poderia evitar uma média 
de 42 milhões de toneladas de CO2 por ano na América do 
Sul, graças ao impulso que essa variação daria ao investimento 
em fontes de geração de origem renovável (e a consequente 
substituição das fontes de origem fóssil).  

Nota: a “emissão evitada de dióxido de carbono” mensura a quantidade de CO2 que uma economia ou região deixa de liberar na atmosfera, assumindo que a 
geração de energia renovável na qual ela investiu substitua o mix de combustíveis fósseis em um cenário projetado ou contrafactual.

Fonte: elaboração própria com base na IRENA, 2020.

Figura N° 4
Emissões de CO2 evitadas na América do Sul. 
Período 2010-2016.
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Ao longo da seção anterior, foi possível avaliar como a região da América do Sul
está evoluindo em termos de investimentos e de captação de fontes de energia 
renovável, e o crescimento que elas vêm demonstrando na oferta de geração de 
energia em cada um dos países que a compõem. Da mesma forma, foi possível 
avaliar o impacto que a redução dos custos de geração baseada nessas fontes tem 
tido sobre os investimentos e, principalmente, no processo de descarbonização ou 
emissões poluentes “evitadas”.

O ano que ainda não acabou vaiá mostrar números preocupantes em termos de 
desempenho econômico para a América do Sul, em função da desaceleração imposta 
pela pandemia de COVID-19 e da queda da demanda e dos preços das matérias-
primas, porém é importante destacar que, neste contexto, os países da região não 
devem abandonar um plano de desenvolvimento econômico que continue 
considerando as energias renováveis como parte do seu eixo central. A América 
do Sul já fez muito nesse sentido. Da mesma forma, não devemos esquecer que 
a região é muito rica em recursos de gás, petróleo e minerais. Portanto, fica claro 
que, enquanto o setor de energia tradicional continuar oferecendo oportunidades, 
grande parte do investimento irá para ele. O caminho para uma matriz energética 
mais limpa e baseada principalmente em energias renováveis não consiste em 
encontrar os meios para eliminar as fontes tradicionais no curto prazo, mas
sim em regular sua migração e substituí-las gradativamente por outras que tenham 
um desempenho mais eficiente e sustentável, reduzindo assim o seu impacto
no meio ambiente.

Neste sentido, para dinamizar o desenvolvimento das energias renováveis, é 
necessário articular políticas e medidas orientadas para eliminar a maioria das 
restrições presentes nos países da região e, desta forma, promover o investimento 
privado neste setor (especialmente no que tange ao financiamento, regulamentação, 
segurança jurídica e qualidade institucional, que são fatores determinantes na hora de 
atrair ou afastar investimentos). Isso será extremamente necessário, considerando a 
rigidez dos orçamentos públicos dos governos sul-americanos neste período marcado 
pela pandemia, além do impulso que as energias renováveis podem oferecer para a 
criação de empregos, geração de energia a baixo custo e a transição para economias 
com matrizes produtivas e energéticas sustentáveis e de baixo impacto ambiental.
A pandemia trouxe consigo um grande desafio, mas também uma excelente 
oportunidade de mudança. 

2. Considerações finais
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