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POR QUE CENÁRIOS?

Credit: Laura Canali 

A prospecção de cenários é uma ferramenta para analisar possibilidades futuras (neste caso) ou passadas, 
compreender a situação atual por meio de uma análise de conjuntura, estabelecer as variáveis estruturais, as 
forças motrizes relacionadas, bem como os impactos e consequências para ter uma perspectiva futura coerente 
das probabilidades, possibilidades e incertezas associadas a um processo. Atualmente, os cenários são utilizados 
em campos diversos do conhecimento, desde projeções econômicas, marketing, cenários climáticos, etc. 
Devido à sua natureza científica em relação aos métodos de criação de cenários e prospecção.
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Cenario energético  
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Sugiro a leitura e compreensão destes termos para uma melhor compreensão dos cenários 



América Latina e o Caribe (ALC) representam 4% da produção de energia primária no mundo; a matriz interna 

está caracterizada principalmente pela oferta de petróleo primário 44,3%, gás natural 22%, biocombustíveis 

18% e 9,9% de hidroenergia (OLADE, 2015), com a participação de outras energias renováveis e energia 

nuclear. Considerando a figura 1, sua matriz energética geral pode revelar a participação maioritária de 

combustíveis fósseis nos diferentes setores. 

A percentagem de combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão) deve-se ao nível característico destas 

reservas na região, representando cerca de 20% da produção mundial, com 329,6 milhões de barris de reservas 

comprovadas; dos quais a Venezuela tem mais de 90%, o que dá uma margem de reservas de mais de cem anos 

em comparação com as reservas mundiais. (OLADE, 2015). 

VISÃO GERAL DA MATRIZ ENERGÉTICA DA 
AMÉRICA LATINA 



MATRIZ ENERGÉTICA LATINO-AMERICANA

Gráfico 1. Matriz Energética Latino-americana ano 2014 



CONSUMO FINAL POR SETOR

A demanda de energia está intimamente ligada 

ao crescimento regional e, portanto, ao aumento 

do padrão de vida dos cidadãos como uma 

manifestação de desenvolvimento (PENAGOS, 

MOLINA 2015). 

Analisando o consumo regional final por setor, é 

interessante relacionar o efeito da urbanização 

com a motorização e a industrialização, que 

correspondem a mais de 68% da demanda da 

energia (Figura 2). O setor do transporte destaca-

se pela sua importância, com uma contribuição 

de 35% das emissões ligadas à utilização de 

combustíveis é a mais elevada em comparação 

com outras regiões do mundo.
Gráfico 2. Consumo Final por Setor, ALC 2014



A energia não é apenas necessária para garantir a qualidade de vida da população nas cidades, é também um fator de 

produção da economia (BID 2011). A cobertura média atual, de acordo com estudos do BID, ALC possue 95% de 

acesso à eletricidade. O segundo ponto é abordar o desafio de mobilizar recursos materiais, financeiros e humanos 

para criar uma infra-estrutura que será necessária para atender à crescente demanda por acesso universal à eletricidade 

(que deverá duplicar nos próximos 20 anos) e substituir a infraestrutura obsoleta. 

Gráfico 3. Cobertura elétrica ALC 2013 



Neste contexto, as reservas de combustíveis fósseis fornecem uma 

imagem chave da situação no sul do continente. A descoberta do 

Pré-Sal, uma província composta de grandes acúmulos de crudo 

leve, de excelente qualidade, com alto valor comercial (Petrobras, 

2015), com aproximadamente 800 km de extensão e 200 km de 

largura, localizado entre a costa dos estados de Santa Catarina e 

Espírito Santo, correspondendo a quase três vezes e meia o estado do 

Rio de Janeiro. As reservas desta província estão a 300 km da região 

Sudeste, que concentra 55% do PIB do país, fornecendo assim, um 

componente estratégico na geopolítica regional de petróleo. 

Para relacionar e compreender os projetos, bem como as diferentes 

matrizes energéticas na região, é necessário aplicar o conceito de 

geopolítica da energia, podendo ser entendida como a análise de um 

conjunto de elementos estratégicos geopolíticos que influenciam a 

exploração, estrutura, transporte e utilização dos recursos 

energéticos. 

GEOPOLÍTICA DA ENERGIA 

Figura 1. Área del Pré-sal. PETROBRAS, 2015



TENDÊNCIAS DO SECTOR DE ENERGIA AMÉRICA LATINA 2050

•  Ao nível global, os governos desempenham um papel crucial, uma vez que fornecem estruturas para a 

concepção e funcionamento dos mercados da energia (WEC, PSI, 2013). Além disso, como visto na COP21 

(United Nations clima conferência) a participação dos países em acordos globais está aumentando e 

acelerando a implementação dos acordos anteriores (UNFCCC, 2015). 

• Aumento do processo de urbanização com um atual 79% de urbanização (WEC, PSI, 2013); O que implica a 

necessidade de investimentos nas áreas de transporte e eletrificação, para o crescimento equitativo e 

controlada. 

• Em relação à mitigação de carbono, uma transição de energia do carbono para o gás natural é projetada no 

sector de geração de eletricidade. No entanto, os combustíveis fósseis continuam representando uma parte 

significativa na matriz energética regional. 

• O acesso aos recursos energéticos pode estar mais disponível devido às inovações tecnológicas no sector da 

energia.



PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS 2030

A criação dos três cenários foi realizada usando o método GBN (Global Business Network), que exige 

experiência no campo; apresentando características como a pouca sistematização, maior flexibilidade e 

criatividade; sendo assim um método mais intuitivo e menos complexo. 

Foram utilizados três modelos de cenários de referência, devido à complexidade estrutural do tema; entre eles, 

o proposto pelo Conselho Mundial de Energia- World Energy Council, que estabelece dois cenários mundiais 

(Jazz e Symphony), não antagônicos em objetivos, porém sua abordagem diverge na sustentabilidade e na 

aquisição dos recursos, bem como nas estratégias econômicas -neoliberal ou nacionalista). Outro modelo 

adotado é o proposto pelo Instituto de Meio Ambiente de Estocolmo, exemplificado por GALLOPIN (1997), 

onde há três cenários (Conventional Worlds, Barbarization, Great Transitions) cada um com duas inclinações 

de acordo com as variáveis propostas: população, economia, equidade, tecnologia e conflito). Paralelamente, 

para uma abordagem mais regional, o modelo apresentado no Plano Nacional de Energia 2030: Cenários 

Macroeconômicos Globais, tem três elementos básicos de incerteza: o padrão de globalização, a estrutura do 

poder político econômico e a solução de conflitos (MME, EPE 2007). 



VARIÁVEIS ESTRUTURAIS

Degradação 
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 Integração vs. Disputas

Nesta perspectiva, o objetivo é ter uma visão 
generalizada das possíveis mudanças da matriz 
energética latino-americana para o ano de 2030, tendo 
como referência ao Brasil. As variáveis estruturais foram 
determinadas da seguinte forma: 

Incertezas: geopolíticas, tecnológicas, políticas 
(disponibilidade atual para novos regulamentos 
climáticos e ambientais) e econômicas 
(investimento e acesso ao capital). 



FORÇAS MOTRIZES INTER-RELACIONADAS

Geopolítica regional - Acesso a 
recursos e ao capital

Mitigação das 
mudanças climáticas

Regulações políticas

TecnologiaCrescimento econômico 

Demanda da energia

Expectativas sociais?



LATINOAMÉRICA KO'ÃGAGUA JEHECHA  
Esta é uma América Latina com processos de integração regional, mas também com disputas geopolíticas, com um 
passo constante na inovação e estabilização aparente da degradação ambiental, juntamente com uma tentativa de 
transição energética, onde o Pré-sal é uma peça chave, bem como as outras reservas de gás natural no bloco. 

As mudanças geopolíticas, culturais e tecnológicas (especialmente no sector da informação) criaram novos mercados 

com investimentos privados voltados para uma integração mercantil, devido ao crescimento econômico gradual e à 

convergência socioeconômica entre nações da região, onde o capitalismo industrial, O consumo excessivo 

(individualismo) são as características preponderantes. A migração (tanto do Oriente Médio como das áreas rurais 

locais) continua, mas exponencialmente para as cidades, criando 6 megacidades com 10 milhões de habitantes, 

como a Cidade do México, Bogotá, Lima, São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires (IDB7x, 2015). Fenômeno que 

contribui com a competição dos recursos naturais, com o aumento do consumo de energia e das emissões de gases 

de efeito estufa. A infra-estrutura e a tecnologia expandiram-se para fornecer serviços energéticos modernos e 

sustentáveis aos países em desenvolvimento, em particular para os pequenos estados insulares em desenvolvimento 

e para os países em desenvolvimento sem acesso ao mar (VIERA, 2015).



Gráfico 4. Urbanização na América Latina e outras regiões do mundo



LATINOAMÉRICA KO'ÃGAGUA JEHECHA
Projectos de energias renováveis, como a energia eólica e a solar se dispararam na região, devido à aprovação 
de subsídios e mecanismos de financiamento, países como Chile na região do Atacama, no México na Baja 
California (PENAGOS, et al, 2014) implementaram projetos de geração fotovoltaica, assim como na 
Argentina, Brasil e Colômbia; os investimentos em energia eólica triplicaram e a co-geração, bem como os 
parques eólicos em áreas rurais são comuns. A energia geotérmica está evoluindo, com apenas 5 países 
produtores estabelecidos, México, Guatemala, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica (BRUNI, 2014), porém 
países como Bolívia, Chile e Colômbia iniciaram projetos de energia geotérmica. 

As oportunidades para o diálogo regional, o monitoramento e o cumprimento da Agenda 2045 tornaram-se 

mais comuns, como no Fórum de Países de Desenvolvimento Sustentável da América Latina e Caribe, bem 

como os diversos encontros regionais onde a juventude latino-americana tomou força para a formulação de 

políticas públicas de juventude e de clima. A região tem dado passos lentos mas significativos para 

desenvolver o gás natural e a produção de energia alternativa de baixo carbono, levando a perspectivas 

interessantes no médio prazo.



WAKLLIKUMA

Cenário com degradação ambiental generalizada, concorrência e conflitos geopolíticos para recursos 
energéticos, incluindo aliados estratégicos internacionais; que desejam exercer soberania sobre as reservas 
como o pré-sal, baixa inovação e uso de tecnologias de baixo carbono. 

Os limites da capacidade de suporte do sistema são quase alcançados, levando a um declínio do sistema 

socioambiental, apesar da intensa atividade industrial regional, há pobreza energética generalizada fora de 

certas áreas exclusivas das metrópoles, devido a um aumento extraordinário nos preços da electricidade; a 

inovação tecnológica está nas mãos de poucas indústrias privadas afastadas do domínio público, o acesso aos 

recursos tem sido gradualmente limitado, levando à polarização social. Os desequilíbrios ambientais, 

econômicos e sociais das cidades geram barreiras intransponíveis de desigualdade para o desenvolvimento 

sustentável dos países; impedindo a integração regional, dependendo em grande escala da economia 

internacional, estabelecendo alianças desiguais com países fora da região e desestabilizando a ordem 

constitucional das nações produtoras de petróleo por terceiros. 



Por outro lado, certos grupos de novos dirigentes, intelectuais e 
estratagemas têm um plano de reestabilização do bloco, a 
partir de uma perspectiva privada; idéias e projetos que vão 
desde o uso de alianças como estratégia de transferência 
tecnologica, criação de uma agência espacial latino-americana 
(uso do espaço), avanços nas tecnologias como o hidrogênio, e 
a energia nuclear baseada no tório (cujas reservas abundam na 
região), a criação de empresas de materiais de nanotecnologia 
(abundante matéria-prima). Gerando interessantes ofertas para 
o retorno de profissionais que deixaram o bloco buscando 
maior qualidade de vida e de pesquisa. Uma vez com a 
matéria-prima, o trabalho técnico e um novo plano, a região 
poderia enfrentar a crise e recuperar a soberania de seus 
recursos.

Exploração do pré-sal e militarização por consórcios com 

empresas privadas estrangeiras

IMAGEM 1.EDI EDSON SOBRE DIVULGAÇÃO DE FOTOS PETROBRAS; 
SHUTTERSTOCK; ROBERTO CASTRO / AG. ISTOÉ



A perspectiva do que a América Latina é consistente para atingir com um perfil integracionista, gerando 
inovação tecnológica, diversificação da matriz energética com fontes de baixo carbono; com um futuro 
promissor, um desenvolvimento econômico ao lado do desenvolvimento sustentável, mas com a mesma 
visão, como o deus da mitologia romana Janus. 

O princípio da precaução e a ecoeficiência são o lema oficial na sociedade de hoje, o conceito de crescimento 

econômico não é mais trivializado para só a exploração de recursos, mas para uma revisão da cadeia de 

produção do começo ao fim, para evitar externalidades negativas. Uma desconstrução sócio-ambiental ocorreu 

para que os novos atores criassem as bases para um desenvolvimento energético abundante, tanto econômico 

quanto socialmente lógico. Uma economia circular e solidária faz parte da produção local. A integração 

regional avançou para direções que não se limitam à lógica comercial, mas sim à integração da infra-estrutura 

de energia, transporte, comunicação, segurança e de defesa, até mesmo a integração cultural começou a 

acontecer.

YAPAJÍAMU



Para le lamente , a Unasu l , enquanto 

promotora da integração energética regional, 

e s t á s e n d o f o r t a l e c i d a a t r av é s d a 

consolidação de projectos de integração 

energética anteriormente abandonados.

Outras propostas interessantes estão sendo 

realizadas, bem como a substituição do transporte 

rodoviário por hidrovias, já que emitem menos 

poluentes, menor risco de acidentes e menor custo 

por quilômetro (CNT, 2013).

Imagem 3. Hidrovias - Leandro Souza



YAPAJÍAMU
Desafios como as mudanças climáticas, a governabilidade fraca e economia flutuante geraram uma mudança nas 

expectativas sociais, produzindo uma maior participação cidadã em relação às questões energéticas, desde o 

planejamento até a execução de novas empresas. Isso levou indiretamente à busca de conhecimentos através de 

instituições multilaterais, gerando diversas empresas binacionais e transfronteiriças, bem como bancos regionais de 

desenvolvimento e fundos para financiamento; promovendo a transferência tecnológica num ambiente favorável de 

investigação e desenvolvimento, através de universidades e centros académicos. 

Progressivamente, reduziu-se a utilização de plantas menos eficientes, especialmente as de carvão, até serem 

finalmente proibidas, e a percentagem de subsídios direcionados ao consumo de petróleo diminuiu 

consideravelmente, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa desde a primeira transição, que teve lugar para a 

produção de gás natural. 

A disponibilidade da quarta geração de reactores nucleares, assim como a expansão da produção e uso de energia 

geotérmica; marcando o segundo transição energética do século onde a região é participante e beneficiária. O 

Fortalecimento do regionalismo autônomo e a busca de novos paradigmas para a sociedade latino-americana 

repensando o conceito de desenvolvimento, com um horizonte para o Sumak Kawsay (Bom Viver).



RECOMENDAÇÕES

•A multiplicação de programas de acesso sustentável à energia contribui para a implementação regional 
e sub-regional de programas de cooperação e de assistência técnica entre países latino-americanos e do 
Caribe (OLADE, PROJETO CANADÁ, 2015). Adotando a tomada de decisão transparente e participativa no 
sector da energia. Implementando a construção de estruturas institucionais que permitam maiores 
processos produtivos, ligados uns aos outros, favorecendo o desenvolvimento da competitividade e as 
capacidades de integração (OLADE, 2015). 

•Para começar, é importante evitar que novas usinas de carvão entrem em linha. Lembrando que por 
kWh produzido, o gás natural emite aproximadamente a metade do CO2 do carvão. Esta não é uma nota 
de rodapé, este é um game changer (ARAMBURU, 2015). 

•Dentro das estratégias corporativas não-exclusivas para mitigar as mudanças climáticas na produção 
energética, se podem encontrar: a descarbonização (investimento em tecnologias de baixa emissão de 
carbono e eficiência energética), a diversificação energética, a delegação de riscos e a evasão de ativos de 
carbono ativo (IEA, 2015).



•Estabelecer uma análise socioambiental integrada dos impactos dos projetos de geração energética, 
conforme estabelecido pelo Plano Decenal de Expansão da Energia 2022, com temas prioritários como: 
populações indígenas, áreas protegidas, biodiversidade aquática e vegetação ativa. Incorporando 
aspectos técnicos e jurídico-institucionais, considerando a importância estratégica da segurança 
energética para o país a ser avaliado (MME, EPE, 2013). 

•Um desenvolvimento tecnológico integrado por sistemas como as tecnologias da comunicação, a 
informação satélital, a dinâmica das cidades e os sistemas energéticos são uma abordagem clara para a 
consolidação de uma região interligada e auto-suficiente; corresponde aos governos facilitar essas vias 
integradoras e controlar o processo. 

•É necessário investir no trabalho técnico regional, para a produção de tecnologia própria latino-
americana, reduzindo assim os custos produtivos da terceirização; através da capacitação da força de 
trabalho regional, especialmente os jovens, fortalecendo o emprego, estudo e as oportunidades de 
treinamento.

RECOMENDAÇÕES 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

•A incorporação de tecnologias para o desenvolvimento sustentável, a capacidade de atender à demanda 
crescente e a independência de variáveis externas; são mudanças consistentes com o futuro, bem como as 
necessidades do presente, representando uma inter-relação entre pessoas, recursos, meio ambiente e o 
desenvolvimento (PENAGOS, et al 2014). 

•Uma mudança de transformação no sector da energia pode ser um processo muito longo, reflectindo na 
necessidade de configurar tanto a infra-estrutura de aprovisionamento como a utilização final da energia (IEA, 
2015). 

•A transição para uma economia de baixo carbono depende dos desafios atuais e da estratégia adequada 
para os inovadores e investidores dentro de uma estrutura de mercado adequada. A intervenção do governo é 
necessária para criar mercados sustentáveis para tecnologias de baixo carbono, preenchendo os gaps em 
inovação, pesquisa e desenvolvimento, permitindo a estrutura e promovendo a colaboração internacional (IEA, 
2015). 

•A inovação é importante no desenvolvimento econômico da América Latina, uma vez que tem efeitos a dois 
níveis, por um lado, aumentar a produtividade da economia atual, mas ao mesmo tempo é fundamental para o 
desenvolvimento de novas empresas, como a tecnologia Baseados em negócios.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

•Para testemunhar o nascimento de um projeto internacional tão desejado como a integração 
energética na América Latina, é imperativo criar consciência voltada para a necessidade de uma 
avaliação forte da situação atual; tendo um elevado potencial de produção de energia limpa, para liderar 
o mercado mundial de energia e assim, contribuir fortemente para o crescimento do desenvolvimento 
sustentável do planeta (PENAGOS et al. 2014). 

•De acordo com a WORLD NUCLEAR ASSOCIATION (2015), a influência humana sobre mudanças 
climáticas e o aquecimento global é evidente; as respostas políticas têm sido direcionadas por meio de 
negociações internacionais, mas têm sido caracterizadas como indecisas, a nível nacional, e até à data 
em grande parte ineficazes. A energia nuclear é raramente reconhecido como um meio  significativas 
para limitar o aumento das concentrações de gases de efeito estufa, permitindo o acesso à eletricidade 
abundante. 

•Não existe uma solução global única para o problema do abastecimento energético. Pelo contrário, 
cada uma das partes individuais deste desafio deve trabalhar para atingir a meta global da 
sustentabilidade, energia acessível e segura para todos (World Energy Council, PSI, 2013).
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POR QUE NÓS (OS JOVENS) DEVERÍAMOS NOS PREOCUPAR COM ISSO? 

"Capacitar aos 40% dos 
jovens latino-americanos 

que não possuem  
empregos formais,  

educação e formação, 
poderia desencadear 

novos motores de 
crescimento" 

http://www.latameconomy.org/es/Perspectivaseconomicas/Overview-portugues-final.pdf  

http://www.latameconomy.org/es/Perspectivaseconomicas/Overview-portugues-final.pdf


HORIZONTAL PHOTO
photo  |  master slide



"Os tomadores de decisão devem coletar 
informações e avaliar programas juvenis para 

projetar políticas públicas que levem em 
conta a atual transformação tecnológica, 

política e social que está mudando o mundo 
do trabalho e as cidades em que os jovens 
vão viver. 9 de cada 10 jovens de ALC vão 

viver em cidades em 2050 "



@AstromodelJoyce

CONTATO 



AGUYJE! GRACIAS! OBRIGADA! THANKS!

Vamos falar sobre a energia !! 
Comentários e sugestões? Qual é a sua perspectiva? 

Documentos com a análise completa: 
https://climateactuality.wordpress.com/energy/ 

https://climateactuality.wordpress.com/energy/

