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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objetivo compreender as implicações das políticas energéticas 

da Alemanha sobre a União Europeia no processo de (des)securitização do setor energético com 

efeitos também no combate às ameaças nocivas das mudanças climáticas. Em razão disso, serão 

revisados conceitos relativos ao entendimento ampliado da agenda de segurança internacional, 

sobretudo com um enfoque sobre as dinâmicas de segurança regional sobre o setor energético. 

Mapeia também a evolução histórica das políticas energéticas da República Alemã e seus 

impactos sobre os Estados adjacentes e, como consequência, compreender o potencial da 

Alemanha em alterar a dinâmica energética europeia, saindo de uma produção altamente 

emissora de gases de efeito estufa e estabelecendo um paradigma de geração de energia oriundo 

de fontes renováveis. Para que isso fosse possível, utilizou-se da metodologia contida na teoria 

de complexos regionais de segurança e da metodologia para análise da performance em 

segurança energética e suas consequências no nível internacional. Isto permitiu compor um 

marco teórico que resulta na compreensão de um complexo regional de segurança energética. 

Como método, contou-se com a análise de conteúdo tanto a partir de dados qualitativos e 

quantitativos, bem como, algumas comparações foram estabelecidas. 

 

Palavras-chave: Energia; Segurança Energética; Complexo de Segurança; Alemanha; 

Energiewende; União Europeia 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to understand the implication of the German energy policies over 

European Union on the process of de(securitization) of the energy sector with also effects on 

the combat against the harmful threat of the climate changes. As a result, concepts relative to 

the understanding of a wide agenda of international security will be reviewed, mainly focused 

on the regional security dynamic over the energy sector. It also maps the historical evolution of 

German Republic energy policies and its impacts on the adjacent States and as a consequence, 

understand the German potential to shift the European energy dynamic, leaving from a 

generation with high emission rates of greenhouse gases, moving to a energy generation 

paradigm from renewable energies. To make it possible, it has used the methodology under the 

regional security complex theory and the methodology to analyze the energy security 

performance and its consequences on the international level. This allowed to compound a 

theoretical framework that result on the comprehension of a regional energy security complex. 

As a method, it has counted with content analysis of qualitative and quantitative data as well, 

some comparisons have been made.  

 

 

Key-words: Energy; Energy Security; Security Complex; Germany; Energiewende; European 

Union 
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INTRODUÇÃO 

 

A energia “é a capacidade de produzir alguma alteração na realidade” (FUSER, 2013, 

p. 3), ou seja, é a forma como empunhamos esforços sobre qualquer situação para que sua atual 

posição seja alterada, o que ocasiona a liberação de uma quantidade de calor ou trabalho. Essa 

energia pode vir a ser utilizada de várias formas no processo de transformação, destacando a 

geração de calor por um aquecedor a gás, ou a geração de energia elétrica através da rotação de 

um reator nuclear ou de uma turbina nas hidrelétricas. O meio ambiente e o homem têm papel 

primordial, o primeiro dispõe dos recursos energéticos (a água, o vento e o sol dentre outros), 

e o segundo da tecnologia capaz de manufatura-los (usinas hidrelétricas, ou placas fotovoltaicas 

para captação de luz solar). Recomenda-se que esta relação seja a mais sustentável possível. 

Assim, os recursos energéticos, ou as formas de se gerar energia, estão dispostos de diversas 

maneiras ao redor do mundo, cabendo ao homem o desenvolvimento de tecnologias capazes de 

gerar energia para o consumo da sociedade (FUSER, 2013). 

Os recursos energéticos estão presentes na sociedade de diversas formas, mas é 

importante que seja diferenciado o estágio de utilização de cada um deles: a energia primária, 

secundária e final. Entende-se por energia primária a energia como encontrada na natureza, ou 

seja, o carvão natural, o petróleo bruto e o minério de urânio; por energia secundária 

compreende-se a energia manufaturada ou refinada, o aquecimento de uma usina, o petróleo 

refinado ou as centrais de geração elétrica. E por último, a energia final é aquela usada pela 

sociedade como a gasolina no tanque do carro, ou a luz que ilumina as residências e comércios. 

De maneira geral, raramente utilizam-se os recursos em seu estágio primário, o que requer uma 

manufatura do produto (FUSER, 2013). Nesta dissertação, o foco está na manufatura dos 

recursos energéticos para a geração de energia em seu formato elétrico, sendo assim, quando se 

fala em energia, refere-se ao setor elétrico e não aos setores de transporte e aquecimento direto. 

A geração de energia como conhecida pode ser dividida em duas formas diferentes: a 

centralizada e a descentralizada ou distribuída. A forma centralizada pode ser entendida como 

a geração energética através de grandes usinas as quais estão longe dos seus consumidores, 

transmitindo a energia gerada por redes e sistemas de distribuição (ALANNE e SAARI, 2006). 

A geração descentralizada ou distribuída1 é exatamente o oposto, na qual existe uma grande 

quantidade de usinas ou fontes geradoras de tamanho menor para uma produção em menor 

                                                
1 Ambas definições se referem ao mesmo objeto, todavia a descentralizada tem um alcance menor que a distribuída, 
pois ao descentralizar a produção quebra-se a conexão com outras unidades, enquanto no modelo distribuído não. 
Há ainda outras denominações como por exemplo dispersa ou incorporada (ALANNE e SAARI, 2006 p. 541) 
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escala, próxima aos consumidores. Esta forma de produção é ambientalmente amigável, por 

estar ancorada em fontes renováveis mais autônomas e democráticas, não sendo 

necessariamente para regiões rurais, e sim, para pequenas porções populacionais de um país 

(ALANNE e SAARI, 2006; ACKERMANN, ANDERSSON e SÖDER, 2001). O consumo 

energético pode ser mais facilmente controlado e reduzido, além de ainda viabilizar a 

diversificação de atividades provenientes dos processos de industrialização. 

Dada a intensa urbanização, essas atividades passaram a depender dos recursos 

energéticos de forma direta, como é o caso dos automóveis e da energia elétrica (PAUTASSO 

e DE OLIVEIRA, 2008). Assim, assegurar que a sociedade tenha acesso ininterrupto às fontes 

energéticas a um preço acessível e de forma sustentável, deve ser objetivo dos Estados que 

buscam sua independência energética (IEA, 2016). A energia é fundamental para a vida da 

sociedade moderna, o que aponta para questões políticas sobre o acesso, extração e manutenção, 

pois ao cercear a disponibilidade de energia podem ser criados conflitos de origem econômica, 

social, política, ambiental e de segurança. 

As questões energéticas se relacionam com as diversas áreas do conhecimento como a 

ciência química e física2, ecologia3, economia4, bem-estar social5 e política6 (SOVACOOL, 

2011). Contudo, para este estudo em específico, são ressaltados dois campos importantes: o 

meio ambiente e a segurança internacional. No que concerne ao primeiro, como foi dito 

anteriormente, é dele de onde são extraídos os recursos necessários à vida humana, que são 

utilizados para o desenvolvimento e crescimento das sociedades. As diversas variações na 

formação geológica e geográfica definem a quantidade de recursos naturais disponíveis em um 

país, o que implica adoção de regras para a sua extração, que permitam uma atividade 

sustentável, o que consequentemente, evita a extinção de espécies no planeta terra, e pode 

prolongar o seu uso. Outro ponto importante diz respeito ao nível de emissões de Gases de 

Efeito Estufa (GEE) provenientes tanto da geração de energia quanto do consumo, os quais são 

correlatos ao problema das mudanças climáticas que, se não controladas, ameaçam a existência 

dos seres vivos e da forma como é conhecido o Planeta Terra (RENN e MARSHALL, 2016). 

A discussão de origem de segurança não está voltada exclusivamente para o conflito em 

si como afirma Michael T. Klare (apud FUSER, 2013) e sua teoria de Guerra por Recursos, na 

                                                
2 Relacionada a produção de joules, movimento e calor 
3 Relacionado a classificação de renovável ou não, sustentável ou não, finito e se coloca ou não o planeta em perigo 
4 Energia enquanto commodity e o mercado energético, 
5 Os seres humanos têm direito ao acesso a energia para as atividades diárias 
6 Relacionada a localização geográfica, a produção e o consumo dos países, e a disponibilidade de combustíveis 
substitutos 
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qual as variáveis independentes - escassez de recursos energéticos e o aumento de demanda 

causado tanto pelo aumento populacional quanto pelo aumento do consumo de energia - 

explicariam um conflito armado para defesa dos seus recursos. Algumas críticas ressaltam que 

novas formas de geração de energia vêm sendo desenvolvidas, assim como uma nova onda de 

produção energética de baixo carbono e renovável tem sido popularizada. Portanto, a discussão 

de segurança pode ser localizada ao se identificar a relevância das mesmas variáveis 

independentes sugeridas por Michael T. Klare, mas no âmbito de uma interpretação com menor 

ênfase no aspecto militar e belicoso dos Estados, e mais preocupada com as políticas para 

regulamentar a extração e o uso dos recursos energéticos. Estas políticas podem estar 

localizadas tanto no nível nacional quanto no internacional, este último, viabilizaria o acesso 

aos recursos energéticos, o mercado, a disponibilidade e as ações a serem empregadas entre 

países vizinhos em momentos de pico (KISEL, HAMBURG, et al., 2016). 

As fontes de energia podem ser divididas em renováveis, não-renováveis e a energia 

nuclear. As renováveis são biomassa, solar, eólica e hidrelétrica dentre outras; as não-

renováveis dizem respeito ao carvão mineral, petróleo e gás natural. Estes diferentes tipos de 

fontes compõem o que se chama de matriz energética7, diversificando a oferta de energia à 

população e garantindo o suprimento durante as estações do ano. Entretanto, um dos grandes 

problemas das não-renováveis se encontra na quantidade de emissão de GEE na atmosfera, bem 

como na baixa geração de energia, se comparada a outras (KISEL, HAMBURG, et al., 2016). 

De maneira geral, no continente europeu esta fonte compõe grande parte das matrizes 

energéticas de vários países. Destacam-se Itália, Espanha, Portugal como grandes importadores 

de energia de seus vizinhos, provenientes de fontes não renováveis, uma prática que gera 

dependência energética, problemas na acessibilidade dos recursos e aumento significativo das 

emissões de GEE (LAGSDORF, 2011). 

Alguns países europeus têm apresentado políticas no sentido de melhorar a eficiência e 

segurança energética e para a redução das emissões. Sobretudo, a Alemanha encabeça uma 

política vanguardista de transição energética, a Energiewende, que procura realizar uma 

transição energética, saindo de uma economia baseada em combustíveis fósseis e energia 

nuclear, para aumentar a contribuição das fontes renováveis à matriz energética. Ainda que a 

política seja viável para a Alemanha, o país encontra-se geograficamente no centro da União 

                                                
7 A matriz energética pode ser entendida como todos os recursos energéticas disponíveis a um país para serem 
manufaturados e ofertados à população em forma de eletricidade, aquecimento ou combustível para transporte 
(KISEL et al, 2016). 
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Europeia, e invariavelmente, no que diz respeito a questão energética, suas ações implicam 

sobre seus vizinhos e, talvez sobre todo o continente.  

Portanto, esta dissertação tem como objetivo geral compreender as implicações das 

políticas energéticas da Alemanha sobre a União Europeia no processo de (des)securitização 

do setor energético com efeitos também no combate aos efeitos nocivos das mudanças 

climáticas. Para que fosse possível desenvolver este objetivo, foram estabelecidos objetivos 

específicos: 1) apresentar e discutir a temática de complexo regional aplicado ao setor 

segurança energética; 2) apresentar o desenvolvimento das políticas de transição energética 

alemã, mapeando os efeitos no nível nacional e regional antes e após a Energiewende; 3) 

discutir a formação do complexo ou comunidade regional de segurança energética por meio da 

Energiewende e as implicações políticas para a União Europeia do mesmo. 

Dessa forma a pergunta que orienta este trabalho é: Como a Energiewende converge a 

União Europeia para um complexo regional de segurança energética? Uma das possíveis 

respostas a esta pergunta origina-se da própria dinâmica histórica da União Europeia em evitar 

medidas extremas no que diz respeito a energia. Sendo assim, o que a Alemanha estaria 

propondo, seria mais uma nova política regional para a energia partindo de suas experiências 

domésticas e, que evitaria a adoção de políticas desestabilizadoras na região. 

Para que fosse possível responder à pergunta e atingir os objetivos, alguns 

procedimentos metodológicos foram adotados para este trabalho. Todas as escolhas e recortes 

aqui realizados são fruto de uma necessidade do autor em estabelecer parâmetros para que a 

pesquisa fosse possível. Ainda que alguns autores discordem da relevância dos elementos 

subjetivos de cada pesquisador, a concepção de que: 

Não existe qualquer análise científica ‘objetiva’ da vida cultural, ou das 
‘manifestações sociais’, que seja independente de determinadas perspectivas especiais 
e parciais, graças às quais estas manifestações possam ser, explícita ou 
implicitamente, consciente ou inconscientemente, selecionadas, para se tomarem no 
objeto da investigação, ou analisadas e organizadas relativamente ao exposto 
(WEBER, 1989, p. 29) 

Contudo, estes recortes propostos pelo autor se baseiam em uma lógica própria, mas 

muito rigorosa, a fim de não perder o foco dos objetivos estabelecidos e da pergunta que se 

propôs a responder. 

Em sua maioria, a pesquisa foi feita através do método de análise de dados como forma 

de extrair informações, realizar inferências e permitir o desenvolvimento de assertivas durante 

todo o processo (BARDIN, 2009). No entanto, houve também a necessidade de recorrer ao uso 

combinado de métodos qualitativos e quantitativos relacionados às mudanças dos setores 
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energéticos de alguns países os quais foram impactados pela Energiewende, bem como quais 

eram as respostas políticas da União Europeia à questão (BERICAT, 1998). Foi necessário 

também comparar a performance em segurança energética da Alemanha e da União Europeia 

através de variáveis que serão apresentadas mais adiante como forma de compreender os 

impactos ou influências do Estado sobre o bloco (LIJPHART, 1971). O uso combinado destas 

técnicas permitiu a correlação de dados explícitos e implícitos, além de proporcionar uma 

compreensão de como a Energiewende deixou de ser somente um projeto nacional e atravessou 

as fronteiras alemãs.  

Dada a complexidade do bloco, as ações que são adotadas no âmbito doméstico 

reverberam sobre os Estados fronteiriços e impactam diretamente todo o bloco, num movimento 

chamado de europeização. Isto pode acontecer por três fatores: pela proximidade geográfica, 

pela relevância que um ator possui numa determinada área temática e pela estrutura com a qual 

foi concebida a UE. Isto viabiliza a identificação de ameaças ou preocupações comuns aos 

Estados e a toda a região. Esta mesma ideia de europeização das intenções alemãs, aqui é 

proposta como a intenções para a criação de um complexo regional de segurança energética.  

Para que fosse possível discutir a formação de um complexo regional de segurança do 

setor energético, os aspectos metodológicos propostos por Buzan e Wæver (2003) por Sovacool 

e Brown (2010) foram adotados. Como primeira medida para a realização da análise, fez-se 

necessário entender se a energia sofreu securitização ou não, e quais atores foram relevantes 

nesse processo. Os atos de fala têm uma grande importância pois sinalizam para uma construção 

discursiva de uma ameaça. Em um segundo momento foi necessário compreender os impactos 

dessa ameaça sobre os demais Estados e onde elas obtiveram maior e menor impacto. Isto 

proporcionou mapear onde as políticas energéticas alemãs impingiram diretamente sobre a 

política doméstica de seus vizinhos e quais foram as respostas dadas pelos Estados, se houve a 

criação de políticas de exceção ou se optaram pelo caminho da formulação de políticas 

regionais. 

Além disso, foi analisado como as variáveis de segurança energética compõem um 

cluster de preocupações interconectadas entre a Alemanha e a União Europeia. Isto graças aos 

indicadores de cada uma das variáveis, os quais permitiram a seleção de dados quantitativos e 

a discussão desses dados sobre uma perspectiva de compreensão holística das quatro dimensões 

de segurança energética sugeridas por Benjamin Sovacool e Marilyn Brown (2010). Através da 

discussão das variáveis foi possível inferir como se estrutura este complexo regional de 

segurança energética, suas implicações para a dinâmica do sistema energético na Europa, e 

suscitar indagações quanto a posição da Alemanha nesse processo. 



 32 

Sendo assim, a dissertação foi estruturada em cinco partes contendo Introdução, três 

capítulos e uma Conclusão. A Introdução tratou de apresentar os elementos e conceitos sobre 

energia, para que fosse possível dar ao leitor uma breve sedimentação do terreno. Bem como 

apresentou os elementos metodológicos da pesquisa.  

O primeiro capítulo discute a teoria de complexos regionais de segurança, além de 

realizar uma ampliação sobre os setores de segurança. Propõe-se que a energia também seja 

considerada como um setor com capacidade de criar um cluster de preocupações 

interconectadas e que requerem um atenções e ações no nível regional para que sejam 

resolvidas. Ao final do capítulo o termo complexo regional de segurança energética é 

apresentado como forma de fornecer parâmetros metodológicos para a análise do objeto de 

estudo.  

O segundo capítulo apresenta a dinâmica energética entre Alemanha e União Europeia 

anterior a adoção da Energiewende 2.0. Bem como apresenta o histórico das políticas 

energéticas na Alemanha desde a década de 1940 até alguns anos após a adoção da nova política 

energética, analisa as alterações na matriz energética, identifica as metas da Energiewende e 

mapeia os impactos no nível doméstico e regional através de dados quantitativos.  

O terceiro capítulo propõe uma análise sobre como se deu a formação do complexo 

regional de segurança energética. Discute a compreensão que a Alemanha tem sobre segurança 

energética e como, através da Energiewende, ele impacta sobre os demais Estados e constitui 

um elemento que requer ações do Estados, entendidas aqui como a formação de um complexo 

de segurança, e suas implicações sobre a dinâmica do setor energético europeu. 
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1 A FORMAÇÃO DE UM COMPLEXO/COMUNIDADE DE SEGURANÇA 
ENERGÉTICA  

 

Este capítulo apresenta a discussão teórica que delimita a abordagem do problema. 

Conta com explanações acerca dos estudos de segurança nas relações internacionais, e as 

discussões e definições de segurança energética e complexos de segurança. Na última seção, é 

proposta a concepção de complexo regional de segurança energética, a qual orientará a análise 

do objeto estudado. 

 

1.1 Breve histórico do conceito de segurança e as contribuições da Escola de 

Copenhague 

 

Os estudos de segurança, enquanto uma ramificação das relações internacionais, estão 

preocupados, inicialmente, com a relação de forças exercidas entre dois ou mais Estados. Os 

estudiosos e teóricos do campo de segurança têm como objetivo responder como ou por que 

atores internacionais utilizam dos meios de força, seja militar ou discursiva, para alterar a atual 

estrutura do ambiente internacional. Outra característica desses estudos é a identificação de 

grande quantidade de atores e variáveis no ambiente internacional, que, por sua vez, revela a 

inexistência de consenso quanto ao conceito de segurança internacional (KOLODZIEJ, 2005). 

Diversos teóricos realizaram o esforço de compreensão e conceituação do objeto. As análises 

anteriores à década de 1970 enfatizavam o caráter estritamente militar, focando no papel do 

Estado e na defesa do território (RUDZIT, 2005).  

A Guerra Fria trouxe consigo uma popularização do conceito de segurança nacional, o 

qual tinha em seu cerne entender de que forma o bloco capitalista responderia à altura aos 

desafios representados pela União Soviética. As ameaças escalavam um futuro conflito com 

ataques nucleares (BUZAN, 1997). A segurança estava ligada estritamente às questões militares 

e ao uso da força mediante os ataques porvindouros. A corrida armamentista pressionava ainda 

mais os países em relação a sua segurança nacional, pois o princípio de autoajuda permeava as 

relações internacionais. Nesse meio tempo, a política de détente com a União Soviética (URSS) 

foi posta de lado, o que fez com que a Europa percebesse o comportamento belicoso americano.  

O grau de comprometimento dos EUA frente a segurança internacional parecia cada vez 

mais baixo e, portanto, era necessário mudar o foco dos estudos de segurança. A partir daí, os 

estudos na área de segurança, os quais se concentravam em sua grande maioria no campo militar 
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e na defesa, foram postos em cheque pela Europa, e em 1985 foi criado o Copenhaguen Peace 

Research Institute (em português chamado de Escola de Copenhague). (TANNO, 2003) 

A Escola de Copenhague se encontra no espectro oposto à visão realista sobre o campo 

de segurança nas relações internacionais, se inserindo numa visão idealista ou derivada da 

abordagem construtivista. Ela nasce em contraposição aos estudos desenvolvidos nos Estados 

Unidos, como forma de crítica aos pressupostos realistas adotados por grande parte das 

pesquisas americanas. Este movimento deu-se pelo alinhamento da academia estadunidense à 

política agressiva adotada durante a Guerra Fria, o que tornou o arcabouço teórico uma outra 

forma de justificativa para a posição do país. As pesquisas enfatizavam por demais o caráter 

militar da defesa e dos estudos estratégicos, o que estava alinhado também à visão nacionalista 

americana, a qual não agradava aos europeus por possuírem tendências mais internacionalistas. 

Isto suscitou esforços para que fosse pensada a segurança do ponto de vista internacional, 

menos estadocêntrica, que abarcasse as diversas nuances da realidade mundial e que fosse, 

principalmente, voltada para a paz (TANNO, 2003). 

Com o fim da Guerra Fria e com a inserção de novas agendas e temas no cenário 

internacional, novos fenômenos que não somente as questões militares passaram também a ser 

vistos como ameaças à sobrevivência de um Estado. Essa mudança proporcionou a criação de 

três diferentes correntes teóricas de segurança: tradicionalistas, cujos autores queriam 

permanecer com o foco militar (KOLODZIEJ, 2005); ampliada ou abrangente, cujos autores 

queriam estender o alcance da agenda de segurança (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998); e os 

estudos críticos de segurança, os quais entendiam os estudos do campo como capazes de 

promover emancipações humanas (BOOTH, 2007). 

O desenvolvimento das pesquisas da Escola de Copenhague foi gradual. No princípio, 

em 1985, ainda que a contribuição fosse uma agenda mais abrangente das questões de segurança 

internacional, predominante foram as pesquisas que mencionavam os diversos setores, mas 

ainda tinham como escopo principal promover a segurança nacional. Com a efervescência dos 

conflitos étnicos no Leste Europeu na década de 1990, a abordagem teórica mostrou-se 

insuficiente para analisar problemas ligados a outras questões que não aquelas relacionadas aos 

Estados. Este processo tanto frustrou quanto foi parte decisiva para se compreender a alteração 

daquilo que era entendido enquanto segurança. Assim, a mudança no que se concebia enquanto 

segurança: 

(...) era estimulada primeiramente pela ascensão das agendas econômicas e de meio 
ambiente nas relações internacionais durante a década de 1970 e 1980, e pela ascensão 



 35 

da preocupação com as questões de identidades e crime transnacional durante os anos 
90 (BUZAN, 1997, p. 09, tradução livre).8 

Ainda assim, os autores tradicionalistas acreditavam que a ampliação colocaria em 

perigo a coerência intelectual dos estudos de segurança, pois acrescentar diversas ramificações 

deixaria seu principal significado invalidado. O que os levava, mais uma vez, a afirmar que 

somente aquilo que atentaria para a sobrevivência do Estado seriam as questões militares, e as 

demais ameaças seriam entendidas como problemas, sem necessariamente alocação de recursos 

para sua resolução. Em contrapartida, a linha acadêmica da ampliação do conceito acreditava 

que a teoria tradicionalista era limitada, e não conseguiria explicar todas as ameaças 

apresentadas ao ambiente internacional, pois emergiam distúrbios em outras áreas como 

política, economia, meio ambiente e social (BUZAN, 1997). 

Duras críticas foram feitas a essa nova concepção de interpretação dos problemas 

mundiais, notadamente a incapacidade de previsão. Contudo, as teorias mainstream, que 

sustentavam enquanto vantagem sua capacidade preditiva, foram incapazes de prever o fim da 

Guerra Fria. A despeito do que os realistas e tradicionalistas pensavam, a abrangência do 

reconhecimento de outras questões afins das relações internacionais, motivaram a elaboração 

de abordagens teóricas, com perspectivas que se distanciavam do realismo. As abordagens 

construtivistas, pós-moderna e de estudos críticos foram fundadas concomitantemente à 

elaboração do pensamento proposto pela Escola de Copenhague. A legitimidade atribuída a 

estas abordagens se deu pela eclosão de assuntos reconhecidos como preocupações 

internacionais após a Guerra Fria, graças às conferências ambientais, ao financiamento de 

nações pelos bancos internacionais e à imigração cada vez maior para o continente europeu 

(TANNO, 2003). 

As mudanças no conceito de segurança foram motivadas, então, pela integração de 

diversos fatores. As novas abordagens teóricas, a eclosão de eventos internacionais, o fim da 

Guerra Fria e a necessidade de se repensar o conceito de segurança podem ser descritos como 

alguns dos gatilhos da alteração do paradigma de segurança. Como síntese, a Escola de 

Copenhague reformula e reinaugura sua proposta em pensar segurança, sugerindo uma visão 

pós-construtivista dos estudos de segurança. A obra Security: a New Framework for Analysis, 

é tomada como a principal contribuição dos autores expoentes da Escola de Copenhague, são 

eles Barry Buzan, Ole Wæver e Jaap de Wilde (1998). 

                                                
8 (...) was stimulated first by the rise of the economic and environmental agendas in international relations during 
the 1970s and 1980s, and by the rise of concerns with identity issues, and transnational crime during the 1990s”. 
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O arcabouço teórico proposto pelos autores da obra conta com a ampliação dos setores 

de segurança, a retomada da importância dos níveis e regiões de análise, além de ressaltar o 

elemento discursivo nas análises. Encontra-se na concepção da natureza do fazer segurança, 

uma vez que introduz perspectivas construtivistas, concebendo a agenda como constituída por 

atos de fala, nos quais os discursos têm capacidade de direcionar para aquilo que os atores 

entendem por segurança. Neste capítulo, falar-se-á dos elementos discursivos e dos setores de 

análise sugeridos pelos autores, enquanto que a discussão de nível e região será contemplada 

na seção 2.4 deste capítulo. 

 

1.1.1 As contribuições da Escola de Copenhague  

 

Buzan e seus colaboradores, para complementar o conceito ampliado de segurança, 

apresentam os setores de análise como parte fundamental dos estudos do campo, sendo eles: 

militar, político, econômico, societal e ambiental.  

� Setor militar: trata das relações de força e coerção, com foco nas capacidades 

armadas de cada Estado;  

� Setor político: aborda a relação entre o governo e seu reconhecimento perante a 

sociedade, seu aparato e estabilidade institucional;  

� Setor econômico: discute o acesso ao mercado internacional, e as relações de 

troca, comércio e finanças;  

� Setor societal: trata das relações entre os indivíduos e a identidade coletiva; 

� Setor ambiental: analisa as relações entre a atividade humana e a biosfera 

planetária. 

 

Esta ampliação do que pode ser entendido enquanto segurança aumenta a possibilidade 

de determinados assuntos em política internacional serem estudados. Mas não somente com 

base nos estudos estratégicos ou da guerra, e sim, compreendendo a necessidade de resguardar 

os seres humanos das ameaças que os cercam. Para cada setor existem características bem 

definidas que auxiliam na compreensão da ontologia de uma ameaça, o que permite estudos 

empíricos das motivações dos atores em securitizar um ou outro assunto no ambiente 

internacional (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998). 

Os setores de análise servem para facilitar o trabalho de compreensão dos eventos de 

segurança no cenário internacional, mas cada elemento presente em cada setor não existe de 

forma independente. Em todos os setores é possível identificar as relações de coesão, finanças 
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ou identidade, entretanto o que se propõe é uma redução da quantidade de variáveis de um 

mesmo setor, e como resultado, o desenvolvimento de uma análise mais aprofundada. O 

processo se inicia ao desagregar elementos de um mesmo problema, os quais permitem ao 

pesquisador identifica-lo profundamente e trabalhar os elementos separadamente, a fim de 

prover uma análise mais detalhada. O propósito é que, ao final do processo, estas partes 

desagregadas que compõem um dado problema, possam ser vistas de forma agregada e coesa, 

possibilitando a percepção das relações de cada uma delas entre si. (BUZAN, WÆVER e 

WILDE, 1998). 

Além dos setores de análise, outro conceito importante ao arcabouço teórico da Escola 

de Copenhague é a securitização. Os processos de construção daquilo que se entende enquanto 

segurança ocorrem a partir do discurso empregado pelos atores interessados em construir as 

agendas de segurança. Teoricamente, qualquer assunto pode sair de uma condição de não-

politizado (o qual não tem tanta importância e não requer resolução) passando pela politização 

(o qual faz parte das políticas públicas ou internacionais e requer alocação de recursos), 

chegando à condição de securitizado (sendo o problema emergencial e requerendo medidas 

atípicas). Este processo é definido como securitização, e o seu caminho inverso é entendido 

como dessecuritização (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998). 

Ainda que qualquer assunto seja passível de ser securitizado, são necessárias 

determinadas etapas para que seja definitiva a sua conclusão. A primeira etapa requer a 

identificação de uma ameaça existente, um problema que coloca em perigo a estabilidade da 

segurança de um país, e que, caso não seja resolvido, todas as outras questões pertinentes aos 

Estados se tornam menos relevantes. Em seguida, esta ameaça tem que adotar um caráter 

emergencial, tornando-se uma prioridade na alocação de esforços e recursos. Isto acontece, 

pois, a emergência da ameaça caracteriza um desequilíbrio que ainda não era previsto pelos 

Estados, e que precisa ser resolvido. A última etapa concentra a possibilidade de quebra de 

regras no nível nacional ou internacional, propiciando a criação de novas regras, a fim de 

responder à ameaça. Estas medidas alteram a dinâmica de um Estado ao ponto em que qualquer 

ação pode ser adotada sem prévia justificativa (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998). 

Através do processo de securitização é possível compreender a definição utilizada por 

Buzan, Wæver e Wilde para segurança. Ela pode ser entendida como: “o movimento que trata 

a política para além das regras do jogo estabelecidas e enquadra a questão ou como um tipo 

particular de política, ou como algo que a transcende” (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998, p. 

23, tradução livre). A segurança é concebida enquanto uma ameaça à existência de um Estado, 

não necessariamente é material (armas e/ou canhões), mas pode ser caracterizada como tal 



 38 

quando algum assunto determinado é apresentado como uma prioridade máxima na alocação 

de recursos. Com a invocação daquilo que o Estado ou os atores internacionais ou locais 

entendem como segurança, é incorporada uma importância política a esta, uma vez que ela 

ameaça a existência dos Estados (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998). 

Para Buzan, “de fato, a exata definição e critério para a securitização é constituída pelo 

estabelecimento intersubjetivo de uma ameaça existente a aparente saliência de criar efeitos 

políticos”9 (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998, p. 25, tradução livre). Qualquer ator pode 

perceber e compartilhar suas impressões de que uma determinada situação possa se configurar 

como uma ameaça. Caso exista audiência receptiva a este discurso, é possível que tal situação 

passe por um processo de securitização. Todavia, para obter adesão da audiência, é fundamental 

que este ator possua relevância na área temática, bem como é imprescindível que a audiência 

reconheça esta relevância, além de reverberar o discurso postulado. Portanto, diversos assuntos 

provenientes de quaisquer atores podem entrar na “fila da securitização”. No entanto, somente 

aqueles que obtiverem apoio suficiente de uma expressiva audiência para modificar a questão 

política terão condições de completar  o processo (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998). 

O caminho à securitização é repleto de constrangimentos e discursos concorrentes, e 

não necessariamente, quando um assunto inicia o caminho rumo à securitização ele será 

securitizado. Ainda que o agente securitizador concentre seus esforços, o ambiente político 

pode permitir ou não que este discurso reverbere, que a audiência atenda ou não ao seu 

postulado e que medidas emergenciais sejam adotadas ou não. A estratégia da securitização, 

quando bem empregada, garante a sobrevivência da sociedade e do Estado, e permite que 

determinados problemas sejam tratados de forma peculiar. No entanto, quando as regras são 

quebradas e exceções são abertas, a efetividade das políticas normais ou “baixa política”, como 

forma de tratar o problema é colocada em perigo. As práticas utilizadas, e que indicam que a 

questão foi efetivamente securitizada, estão fora das normas convencionais. Isto cria 

desdobramentos políticos e sociais danosos à existência do ser humano e do Estado, pois a 

securitização é uma falha anterior em lidar com assuntos políticos (BUZAN, WÆVER e 

WILDE, 1998) 

Uma forma de resolução do problema seria o processo inverso, chamado de 

dessecuritização, como meio de vencer o processo de securitização de um problema, e trazê-lo 

ao status de “baixa política”. Ole Wæver (1995) discute o processo ao identificar a necessidade 

                                                
9 Thus, the exact definition and criteria of securitization is constituted by the intersubjective establishment of an 
existential threat with a saliency sufficient to have substantial political effects. 
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do ator securitizador reduzir os gastos e os danos causados pela securitização no longo prazo, 

apresentando possíveis estratégias para o processo de dessecuritização.  

A primeira trata de descaracterizar o problema como uma ameaça que venha a gerar 

transtornos à sociedade, caso ele não tenha sido resolvido. Isto leva tempo, uma vez que 

depende novamente da mesma audiência que antes deu suporte ao processo de securitização. 

Como segunda medida pode ser adotado o discurso de apresentar o problema enquanto não 

emergencial, entendendo-o enquanto ameaça, mas que, não necessariamente requer alocação 

maior de recursos. Isto faz com que os ânimos da audiência sejam mais bem controlados através 

dos processos democráticos vigentes, levando à terceira estratégia. Esta última propõe que o 

assunto não necessita mais de uma política específica e que o aparato legal, antes incapaz de 

resolvê-lo, já foi reformulado, e tem a capacidade de atender às demandas políticas. As 

deficiências de uma política que antes era insuficiente para lidar com o problema são sanadas 

através da construção de mecanismos que têm como foco a sustentação dos aparatos políticos 

e internacionais já conhecidos (WÆVER, 1995). 

O processo de dessecuritização estaria ancorado na premissa de menos segurança e mais 

política. Quando se fala em segurança, menciona-se um caráter protecionista em relação a um 

objeto de referência, neste caso o Estado, os indivíduos, os biomas ou a economia dentre outros, 

os quais estariam, à priori, sob ameaça. Quando as políticas estão consolidadas e não há um 

problema de segurança, elas criam uma sensação de estabilidade social e política. O que deve 

acontecer é a passagem até a criação de uma nova agenda de políticas de segurança, as quais 

devem ser encaradas enquanto negativas, ou seja, que o discurso em seu entorno não as 

ensoberbecem ou maximizem seu poder de ação (WÆVER, 1995). 
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Figura 1 - Etapas do processo de securitização 

 
Fonte: (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998; WÆVER, 1995) 

 

A ideia é a de que políticas de segurança devem estar sempre abaixo dos principais 

objetivos de um Estado, para que discursos que realcem e justifiquem uma determinada atitude 

como para manter a segurança, sejam ostensivamente difundidos. Por isso a securitização altera 

a dinâmica estatal, pois ela produz mais incerteza. Logo, o caminho a ser perseguido rumo a 

estabilização é o da dessecuritização, pois ela atenderia às demandas da população por políticas 

coesas e firmes, reduziria os custos e danos de uma securitização de longo prazo, e reforçaria o 

caráter estabilizador das políticas vigentes (WÆVER, 1995; OZCAN, 2013). 

Sendo assim, diversos assuntos podem compor o espectro de possíveis movimentos 

securitizadores ou dessecuritizadores no cenário internacional. Um desses assuntos, e que 

chama a atenção dos Estados pela emergência do problema, é a disponibilidade energética. 

Considerando a divisão desigual dos recursos energéticos no mundo, e a necessidade de todas 

as nações em fornecer energia a sua população a um preço justo, caso ocorram picos no 

suprimento de energia, estes apontam para uma ameaça existencial à sobrevivência de um país. 

A ambiguidade entre falta de independência e alta dependência, atrelado aos problemas de 

ordem ambiental de emissões de CO2, configura o que pode ser compreendido como segurança 

energética. 
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1.2 Segurança energética: Explorando a compreensão do termo 

 

A energia, enquanto temática das relações internacionais, não é um assunto novo, 

todavia permanece pouco explorada. A questão energética ganhou espaço e relativa atenção 

com as crises petrolíferas desde a década de 1960, dada a sua importância para o 

desenvolvimento econômico das nações. Contudo, a relação entre segurança e energia é uma 

questão que progressivamente vem sendo explorada, pois os países perceberam a necessidade 

de tratar do assunto de forma mais direta, e não somente por vias econômicas ou militares 

(OZCAN, 2013). 

Todavia, desde a década de 1970, o foco dos estudos de segurança energética foi 

exclusivamente no fornecimento de determinadas commodities no cenário internacional, 

sobretudo o óleo/petróleo. A necessidade de evitar que novas crises, como aquelas acontecidas 

na década de 1970, viessem a estourar forçava os analistas a dar total atenção a estudos que 

minimizassem os efeitos que as alterações no preço do petróleo poderiam causar nos setores 

econômicos e militares. Esta concepção centralizava as pesquisas na segurança nacional, 

atribuindo ao nível internacional e à cooperação internacional papel chave na criação de 

políticas capazes de responder ao problema (VON HIPPEL, SUZUKI, et al., 2011). 

O petróleo centralizava as discussões por algumas razões conjunturais: 1) desde aquela 

época até a atualidade, ele ainda desempenha um grande papel como principal combustível 

primário para transporte ao redor do mundo; 2) uma das maiores reservas de petróleo encontra-

se no Oriente Médio, uma região de constante instabilidade política, o que leva a 3) o 

fornecimento de óleo depende diretamente de estabilidade política e boas relações entre 

fornecedores e compradores de petróleo; 4) a economia mundial é vulnerável à variação dos 

preços da commodity, e determinados setores não conseguem substituir no curto-prazo o 

suprimento. E por último, as palavras-chave são volatilidade e instabilidade, e o mercado do 

óleo está vulnerável às variações políticas e econômicas no cenário internacional (VON 

HIPPEL, SUZUKI, et al., 2011). 

Os estudos de segurança energética focavam em atributos da segurança nacional e 

visavam exclusivamente a manutenção do fornecimento de commodities como o óleo e o gás. 

Todavia, com as mudanças conceituais daquilo que se entende por segurança internacional, 

ocorridas ao fim da Guerra Fria, as questões energéticas adentraram para o campo das 

discussões de política internacional (OZCAN, 2013). Os Estados compreenderam que: a atual 

tendência do sistema energético no mundo, o aumento da demanda global, o baixo investimento 

nas indústrias de energia e a instabilidade dos recursos energéticos tornaram-se fatores 
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insustentáveis, caso o objetivo fosse evitar a quebra no contínuo abastecimento de energia. 

Estas são algumas razões que aumentaram o interesse sobre a temática, pois demonstram a 

interdependência dos países frente aos recursos naturais, sobretudo os energéticos, apontando 

para uma situação de ameaça gradual à sobrevivência dos Estados (SOVACOOL, 2011). 

A interdependência energética em algumas regiões do mundo trouxe à tona a 

necessidade de que políticas internacionais fossem discutidas, objetivando propor possíveis 

resoluções às ameaças impostas à segurança energética. A iminência de uma guerra por 

recursos ainda faz parte do aparato conceitual de alguns analistas (KLARE, 2002), contudo, os 

objetivos das análises mudaram a medida em que a necessidade em responder as novas ameaças 

à segurança energética foram percebidas no cenário internacional (SOVACOOL, 2011).  

Dado esse fator, podem ser identificadas três principais ameaças: 1) a geopolítica e a 

guerra; 2) o comércio e as barreiras de investimentos e; 3) as externalidades transfronteiriças. 

A geopolítica e a guerra ainda relacionam os conceitos tradicionais de segurança no 

fornecimento de recursos e as disputas por território e abastecimento que, porventura, surgiriam 

no mundo. As dependências energéticas em algumas regiões seriam fatores capazes de 

favorecer o enriquecimento de uma nação em detrimento da escassez das outras, o que 

consequentemente, acirraria conflitos militares. A ausência ou dependência de determinada 

fonte energética pode favorecer a escalada de conflitos no cenário internacional (SOVACOOL, 

2011). 

O comércio e as barreiras de investimentos levam a uma análise de cunho econômico 

de compra e venda de energia. Com o aumento populacional e o desenvolvimento tecnológico, 

o uso energético passou a requerer cada vez maiores investimentos, com significativos 

problemas de regulamentação anacrônica, constrangimentos de mercado e os direitos de 

propriedade intelectual. A regulamentação, tanto para o comércio quanto para os investimentos, 

é composta de medidas protecionistas, as quais dão ao investidor um retorno bem baixo. Além 

disso, a estrutura dos direitos de propriedade intelectual dificulta o desenvolvimento de novas 

formas de tecnologia ao redor do mundo (SOVACOOL, 2011). 

Por último, as externalidades transfronteiriças colocam desafios às questões globais. O 

meio ambiente tornou-se tema relevante nos últimos anos e, com ele, as preocupações quanto 

as mudanças climáticas, acidificação de rios e aquecimento global. A forma como hoje é 

produzida a energia é contrária às medidas largamente discutidas ao redor do mundo de redução 

de emissões, o phase-out nuclear, a redução da liberação de gases tóxicos na atmosfera dentre 

outros. Assim, é de comum acordo que a energia tem um papel preponderante para o mundo e 
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as externalidades afetam diretamente a produção energética, uma vez que muitas das formas de 

produção não combatem os atuais problemas ambientais (SOVACOOL, 2011). 

Os autores tendem a enfatizar a predominância de um ou outro fator importante, 

dependendo do objetivo da análise. Isto acaba por contribuir para uma compreensão menos 

estatal e focada exclusivamente nos estudos estratégicos e nos setores militar e econômico, para 

outra mais voltada para o aspecto multidisciplinar da temática. A questão da energia pode ser 

entendida a partir de um corte transversal sobre os setores e níveis de análise, ou como um setor 

à parte. Além disso pode caminhar para a securitização, considerando que a questão é 

desafiadora para os tomadores de decisão. Desse modo, e para melhor compreender esse 

processo, é importante uma compreensão conceitual do que é segurança energética. 

(SOVACOOL, 2011; OZCAN, 2013). 

 

1.2.1 Considerações críticas e ontológicas sobre o conceito de segurança energética 

 

Assim como no campo de pesquisas relacionadas a segurança, onde não se encontra 

uma definição única ou suficiente para os estudos, o mesmo ocorre com a segurança energética. 

Segundo as pesquisas desenvolvidas por Benjamim Sovacool, existem 45 definições, as quais 

têm suas fontes em diversos atores internacionais como Estados, pesquisadores e instituições 

internacionais, dependendo das circunstâncias que as cercam (SOVACOOL, 2011).  

É comumente aceita esta grande variedade de conceituações pois estas perpassam por 

critérios subjetivos a cada ator ou autor, baseados no nível de desenvolvimento de um Estado, 

a posição geográfica, a disponibilidade de recursos naturais, o sistema político e as relações 

internacionais, a forma de organização das instituições e as circunstâncias que cercam tanto os 

países quanto os pesquisadores. Os países importadores de energia focariam suas preocupações 

no contínuo fornecimento dos bens, enquanto os exportadores voltariam sua atenção para a 

permanência da demanda (LUFT, KORIN e GUPTA, 2011); analistas de determinados países 

em desenvolvimento colocariam o foco nas práticas desenvolvimentistas e de aumento de 

riqueza, enquanto os desenvolvidos estariam mais atentos às variáveis ambientais. Todas essas 

são suposições, mas que demonstram o caráter plural das definições. 

O local onde autores e atores colocam os seus pressupostos analíticas e teóricas 

relacionadas à segurança energética repousa sobre a posição diferente que cada um tem sobre 

uma mesma questão. Assim, através de cada definição, surgem questionamentos que fomentam 

o pesquisador e a pesquisa, podendo ser mais inclusivas, os quais integram as discussões 

sociais, ambientais e sustentáveis num conceito mais ampliado (VON HIPPEL, SUZUKI, et 
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al., 2011; INDRIYANTO, FAWZI e FIRDAUS, 2011; BROWN e DWORKIN, 2011). Nestas 

abordagens é apresentado um caráter holístico da análise, e a necessidade em integrar elementos 

subjetivos acerca do problema. Já outros autores confirmam a necessidade de separação dos 

elementos, entendendo a segurança energética exclusivamente como o fornecimento contínuo 

de energia, não perdendo o caráter multidisciplinar do problema, mas sendo mais apartados das 

questões que, sob sua perspectiva, restringem a análise per si da segurança energética (LUFT, 

KORIN e GUPTA, 2011). 

Portanto, considerando a pluralidade de concepções para que seja definido aquilo que 

se entende por segurança energética, Scott Valentine (The fuzzy nature of energy security, 

2011) argumenta sobre a necessidade que, antes de se apresentar a definição que analisa o 

estudo, sejam definidos os critérios que levam à compreensão do termo. 

Um primeiro critério diz respeito à diferenciação entre os setores a serem analisados, 

transporte, eletricidade ou aquecimento. A distinção entre eles define como será analisado o 

objeto da pesquisa. O transporte permite o fornecimento de serviços a longas distâncias, e os 

deslocamentos para trabalho e lazer, dentre outras atividades. Tem como fonte energética 

predominante o petróleo com 95% de uso nos meios de transporte sejam eles automóveis, 

aviões, navios ou outros. Já o segundo setor, eletricidade, está relacionado às diferentes formas 

ou vetores energéticos, que fornecem eletricidade a um país. Elas são subdivididas entre o 

carvão, o gás natural, a fonte nuclear e as energias renováveis como as hidrelétricas, solar, 

eólica, biomassa e geotérmica. E por último, o setor do aquecimento está presente nas regiões 

mais frias do planeta. Tem como fonte predominante, dependendo das condições locais, a 

biomassa, o carvão, o gás ou a eletricidade para gerações contínuas de altas temperaturas 

(LUFT, KORIN e GUPTA, 2011). 

O setor tratado neste estudo restringe-se à eletricidade, às políticas para o abastecimento 

e garantias de fornecimento. Outro fator importante a ser apresentado remonta a discussão de 

dependência ou independência energética, a qual já foi introduzida. Através disso é possível 

realizar considerações sobre o termo, uma vez que poderá focar no suprimento, na demanda ou 

numa perspectiva combinada, como é o caso deste estudo (LUFT, KORIN e GUPTA, 2011; 

VALENTINE, 2011). Há também que se fazer uma diferenciação entre quais seriam os 

destinatários da energia final, as residências, indústrias ou serviços. Sabe-se que o consumo de 

energia entre estes três destinatários é diferente dada a própria dinâmica de funcionamento e 

uso que cada um deles tem. Contudo, para esta pesquisa, os três conformam aquilo que pode 

ser chamado como consumidor, ou seja, tudo o que estiver envolvido no uso da energia no seu 

estágio final. 
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Para clarificar o entendimento do que é segurança energética se faz necessário, também, 

a definição do nível entre internacional ou nacional. O nível internacional apresenta uma forma 

de análise carregada de concepções divergentes no que tange naturalmente ao tema, como já 

discutido anteriormente. Está longe de ser uma análise univariada, pois traz à tona as relações 

entre os países. A escolha da abordagem deve ser entendida enquanto uma seleção de variáveis 

e do peso de cada uma delas para a análise, levando em consideração o objetivo de compreender 

como elas interagem (VALENTINE, 2011). 

 

Quadro 1 - As abordagens ou perspectivas do nível internacional 

Abordagem ou perspectiva Elementos e/ou variáveis 

Capacidade agregada Garantir a demanda energética através das fontes 

existentes de fornecimento; 

Relação entre oferta e demanda de energia; 

Riscos da cadeia de fornecimentos; 

Defesa dos recursos contra ações terroristas; 

Certeza de acesso das nações aos recursos Compartilhamento de recursos; 

Índices de diversidade de combustíveis; 

Avaliação do nível de dependência com ênfase no 

setor econômico e político; 

Reformulação de planejamentos fracos Foco nos combustíveis convencionais; 

Satisfazer a necessidade de recursos através de 

qualquer circunstância; 

Como as decisões de uma nação impactam nas 

estratégias energéticas; 

Perspectiva nacional agregada Satisfazer o balanceamento dos 3As10 (em inglês 

availability, acessibility e affordability); 

Constrangimentos globais Combustíveis fósseis como insustentáveis; 

Resposta ao aquecimento global; 

Balanceamento dos 3As com os constrangimentos 

internacionais colocados pelo ecossistema global; 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos argumentos apresentados por Valentine (2011) 

 

Já o nível nacional, tipicamente, está ligado aos elementos técnicos ou socioeconômicos, 

avaliando a eficiência e a efetividade dos sistemas além dos riscos na cadeia energética. São 

                                                
10 O foco do trabalho não está em explicar todas as possíveis perspectivas, mas sim em apresentar e sistematizar 
algumas, portanto, para melhor compreender o que seriam os 3As, ou 4As leia (HUGHES & SHUPE, 2011) ou 
(VALENTINE, 2011) 
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relacionadas as formas de produção sustentáveis que o governo adota, diferenciadas pela 

quantidade produzida e o nível de exploração do meio ambiente, os custos impostos a sociedade 

e o horizonte temporal. De certa forma, a preocupação nacional reflete as circunstâncias 

internacionais e, assim, as variáveis ambientais não estariam de fora. A redução do nível de 

emissões de CO2 na atmosfera e as discussões especificamente relacionadas aos efeitos nocivos 

das mudanças climáticas podem alterar as políticas públicas para a segurança energética 

(VALENTINE, 2011). 

A energia também pode influenciar na evolução do capital social de todos os países. Ela 

é essencial para o desempenho das atividades sociais, o setor de energia é central para a geração 

de empregos, além do controle das externalidades ambientais, o que altera as dinâmicas sociais 

e políticas. No entanto, maximizar os efeitos econômicos e, talvez, menos sustentáveis de uma 

política no curto prazo, pode influenciar os investimentos em pesquisas tecnológicas capazes 

de melhorar o atual quadro de produção energética. Isto culminaria, no longo prazo, na adoção 

de políticas e modelos econômicos mais sustentáveis (VALENTINE, 2011). 

Como discute Valentine (2011), nenhuma definição de segurança energética deve ser 

imposta ao leitor e, principalmente, ao pesquisador, sem antes serem tomadas avaliações 

críticas a respeito daquilo que se considera dentro do termo. As arestas daquilo que se entende 

por segurança energética devem ser aparadas, a fim de viabilizar a escolha da definição que 

melhor se adeque aos objetivos do trabalho. 

 

1.2.2 A definição de segurança energética 

 

De forma geral, uma das primeiras definições de segurança energética foi a de Barry 

Barton, a qual entende o conceito como “uma condição na qual a nação e todos, ou a maioria 

dos cidadãos e serviços, têm acesso às fontes energéticas suficientes a preços razoáveis e 

previsíveis para o futuro, livre de risco e considerável perturbação de serviço”11 (BARTON, 

REDGWELL, et al., 2004, p. 5, tradução nossa). Esta definição implica, inicialmente, a 

diversificação da matriz energética e o fornecimento de energia a preços razoáveis. No entanto, 

a razoabilidade de um determinado bem está de acordo com a possibilidade que uma sociedade 

tem de pagar por ele. O mesmo preço pode não ser razoável em dois países vizinhos com 

realidades distintas, o que não os deixa, então, livres de riscos futuros como picos de produção 

                                                
11 a condition in which a nation and all, or most, of its citizens and businesses have access to sufficient energy 
resources at reasonable prices for the foreseeable future free from serious risk of major disruption of service  
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ou escassez de recursos energéticos (LUFT, KORIN e GUPTA, 2011). Além do mais, essa 

definição ainda é focada na segurança nacional, sem presunções internacionais, ou que leve em 

consideração os constrangimentos globais. 

Sendo assim, a definição que atende aos requisitos de nível internacional e aborda 

constrangimentos globais seria aquela proposta por Benjamin Sovacool e Marylin Brown 

(2010). Esses autores entendem a segurança energética enquanto uma dimensão interconectada 

entre quatro critérios: disponibilidade, acessibilidade, eficiência e controle ambiental12. Esses 

critérios ou variáveis de conceituação e identificação do objeto – segurança energética - 

permitem ao analista realizar um corte transversal sobre as diversas dimensões da segurança 

energética através dos discursos empreendidos internacionalmente, com foco nos problemas 

que transbordam as fronteiras de um país e seu setor energético. Bem como procura dar ênfase 

aos debates internacionais acerca da temática, não cabendo somente a uma análise estatal, mas 

sim, ressaltando o caráter multinível e interdependente do problema (BROWN e SOVACOOL, 

2013). 

A formulação das políticas internacionais, a partir desse conceito, passa pelos quatro 

critérios apresentados, como forma de responder a problemas do campo ambiental, dos direitos 

humanos, e da segurança propriamente dita. Como disponibilidade entende-se o ininterrupto e 

suficiente fornecimento de energia, mas, com vistas a reduzir a dependência dos combustíveis 

fósseis. Passa pela diversificação compreendida a partir de três aspectos: a diversificação das 

fontes requer o aumento das diferentes formas de produção, ciclo e transporte energético; a 

diversificação do fornecimento refere-se à diversificação do portfólio das empresas, o que não 

permite o monopólio e, por último; a diversificação espacial direciona para a distribuição das 

empresas elétricas em locais diferentes, o que evita ataques terroristas concentrados e o impacto 

único de um acidente. O critério de disponibilidade é atendido quando os três aspectos são 

considerados (SOVACOOL, 2011). 

O critério de acessibilidade é atendido quando os preços, tanto dos recursos quanto dos 

serviços energéticos, são de baixo custo. Contudo, a estabilidade de preços com pequenas 

variações no longo prazo é objetivo perseguido por esse critério, pois a variação de preços pode 

levar a uma acessibilidade excludente, não sendo equitativo a toda a sociedade. Ou seja, com o 

aumento do preço de um dos serviços ou recursos, ainda que disponível na sociedade, nem 

todos terão recursos necessários para garantir o acesso ininterrupto. Isto direciona para o 

                                                
12 Os termos originais são: availability, affordability, efficiency e stewardship, com o último sofrendo uma 
alteração na tradução, para que seu sentido não fosse perdido. 
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aumento da produção de energias renováveis, as quais, no longo prazo, são competitivas com 

os combustíveis fósseis por emitirem menos CO2 e por serem facilmente distribuídas no espaço 

físico (SOVACOOL, 2011).  

A eficiência energética refere-se ao melhoramento dos hábitos relacionados ao consumo 

de energia. Com isso, é necessário a diversificação da matriz energética, com foco nas energias 

renováveis, produzindo mais energia com menor custo e impactos ambientais, além de, 

economicamente, reduzir o desperdício por unidade. As soluções para atender a esse critério 

estão na formulação de políticas abrangentes, que levem em consideração as necessidades dos 

seres humanos e as demandas energéticas das indústrias, vis-à-vis a disponibilidade de fontes 

numa determinada região e as características dos ecossistemas (SOVACOOL, 2011). 

E por último, o critério de controle ambiental enfatiza as ações sustentáveis, e que 

correspondem às expectativas sociais e internacionais de aumento de bases renováveis, 

assegurando que os níveis de poluição e de degradação estejam sempre abaixo das capacidades 

dos ecossistemas. O foco está na redução continuada do consumo dos combustíveis fósseis, 

priorizando os processos que produzem danos mínimos ao meio ambiente. Nesse critério, os 

efeitos das mudanças climáticas são variáveis intervenientes e que influenciam as políticas de 

segurança energética (BROWN e SOVACOOL, 2013) 

Atender às quatro dimensões de forma holística é um grande passo na construção de 

políticas energéticas capazes de responder às demandas internacionais, bem como evitam que 

conflitos políticos sejam travados. Quanto menor a preocupação dos países em discutir o 

assunto, mais se distanciam dos requisitos mínimos de cada critério, aumentando a insegurança 

energética, seja internacional ou nacional. Ao compreender a profundidade da temática 

energética, é possível perceber a necessidade de situar o problema energético num nível que 

não seja somente o nacional. A segurança energética requer uma compreensão holística e menos 

militarizada e economicista das relações entre os Estados, bem como a dinâmica desenvolvida 

entre eles. Isto leva a crer que os Estados e unidades no ambiente internacional dispõem de 

certa dependência em menor ou maior grau, o que os leva a procurar soluções regionais que 

resolvam possíveis ameaças colocadas aos seus setores energéticos. 

 

1.3 A teoria de complexo regional de segurança  

  

Compreender a dinâmica de mudanças ou os padrões de comportamento ao redor do 

mundo requer um entendimento tão profundo quanto possível das motivações de cada ator. 

Sobretudo compreender determinados problemas de segurança, especificamente a segurança 
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energética, torna-se mais fácil quando tomados a partir de uma perspectiva menos global, dado 

o caráter regional da temática. O nível internacional é importante para as diversas formas de 

interação entre os Estados. No entanto, suas maiores preocupações estão relacionadas ao que 

os cercam. Portanto, como forma de compreensão das dinâmicas políticas e de segurança, 

conceber o mundo como formado por regiões compostas, por sua vez, por elementos menores, 

favorece análises que correlacionam atores específicos (BUZAN e WÆVER, 2003). 

As regiões são caras aos estudos que objetivam entender dinâmicas específicas, e como 

primeiro passo, é necessário compreender o seu conceito. Para definir o que seja uma região no 

campo das relações internacionais são apresentadas duas possíveis abordagens, a inside-out e a 

outside-in. Na primeira, o que define as regiões seriam elementos culturais, as interações entre 

os seres humanos e a proximidade identitária que alguns Estados possuem. Na segunda é 

proposta uma visão geopolítica, na qual a formação geográfica (rios, lagos ou montanhas) de 

um país ou de um grupo de países, favorece a sua interação, constituindo o que viria a ser uma 

região por eles compartilhada (GIBBS, 2011). Entretanto, ainda que existam duas possíveis 

abordagens, existe uma miríade de definições e modelos, o que leva à necessidade de se optar 

por uma definição, tendo em vista trabalhar com um conceito mais bem delimitado.  

Para este estudo, a definição de Barry Buzan é suficiente. Sob seu argumento, Buzan 

entende as regiões através da abordagem inside-out, como: “um distinto e significante 

subsistema de relações de segurança existentes entre determinados Estados, cujo destino os 

prendeu em proximidade geográfica um com o outro” (BUZAN, 1991, p. p.188). Para que se 

compreenda melhor o termo, inicialmente é necessário diferenciar aquilo que se entende por 

regional dos demais níveis - global (internacional) e local (unidade ou nacional). As unidades 

ou nível local são constituídas de um grau de independência umas das outras, gozando de 

autonomia para suas decisões, mas ainda podem manter relações entre si. Por causa desse fator, 

acabam por criar clusters, que por sua vez, formam as regiões. As características específicas 

em sua formação e funcionamento são dadas a partir do perfil das unidades que as compõem 

(BUZAN e WÆVER, 2003).  

Já ao diferenciar o nível regional do global são necessárias considerações maiores. Em 

primeiro lugar, obviamente, as regiões são subsistemas do nível global e, por isso, as ações 

empregadas por Estados no nível regional têm menor impacto do que aquelas num cenário 

macro, o que traz consequências locais à forma como é estruturada a política de determinados 

países vizinhos. Em segundo lugar, no campo macro, os constrangimentos internacionais 

seriam responsáveis por coagir os Estados a adotarem comportamentos semelhantes. Isto 

implica vulnerabilidade que determinados Estados possuem em lidar com determinados eventos 
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internacionais. A diferenciação se dá pela compreensão da dinâmica existente entre os atores 

que compõem aqui o que se chama de região, em contraponto ao nível global. Nas regiões os 

constrangimentos existem, mas perpassam a própria dinâmica dos Estados, que seria a forma 

pela qual uma determinada situação deveria ser compreendida dentro daquele grupo. Isto não 

implica consonância com o nível global, são decisões adotadas de forma peculiar e que 

constrangem uns aos outros, e não a atores distantes ou que não fazem parte da região. Isto 

acontece graças à correlação entre duas variáveis: quanto maior a distância entre unidades, 

maior sua vulnerabilidade. Essa correlação leva em conta outros elementos, além das relações 

políticas, e implica afirmar que ameaças comuns viajam mais rápido por distâncias menores 

(BUZAN e WÆVER, 2003). 

Sendo assim, as grandes questões que de fato requerem atenção dos Estados no cenário 

internacional estão localizadas ao seu redor, pois as ameaças que, porventura, emanem das 

unidades adjacentes, representam um impasse mais profundo a sua condição de Estados 

soberanos. Estas questões semelhantes, por sua vez, inicialmente recaem sobre os elementos 

militares e políticos que tangenciam uns aos outros (BUZAN, 1991). No entanto, com a 

ampliação do conceito de segurança e o reconhecimento de novos fatores a serem pensados, 

são também consideradas as questões culturais, históricas, políticas, econômicas e ambientais 

(BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998). 

Os elementos ou ameaças, que juntos percebem os Estados enquanto componentes de 

uma região, é um elemento da segurança regional. O desenvolvimento de uma relação dual 

amigo/inimigo entre as unidades que compõem uma determinada região também é um fator 

importante. Os padrões de amigo ou de inimigo encontram-se no estabelecimento de 

relacionamentos interestatais. Esses padrões podem variar desde a completa inimizade ao 

estabelecer interações beligerantes entre si, até a profunda amizade quando baixam suas guardas 

e passam a confiar mais uns nos outros (BUZAN, 1991). Não obstante, ainda existem as 

relações marcadas pelo não envolvimento, ao evitar que determinadas disputas recaiam sobre 

seu território, ou pelo baixo nível de influência de um Estado em sua região (GIBBS, 2011).  

Os padrões de amigo/inimigo variam de acordo com o tempo e as circunstâncias, não 

sendo simples derivativos concretos de uma política de segurança. A alternância entre eles não 

é tão simples, mas alguns fatores que promovem um determinado padrão de interação podem 

ser desde disputas e incidentes históricos marcados pela beligerância, ou pelo reconhecimento 

de bons parceiros comerciais ou políticos. Em ambos os casos, somente os Estados definem o 

padrão de interação, e com isso, constituem conjunturas que vão facilitar ou dificultar a 

dinâmica de segurança numa região. As regiões são espaços onde as ameaças semelhantes e o 
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estabelecimento de padrões de interação são vistos como um todo, criando um ambiente no qual 

os níveis nacional e internacional atuam de forma concomitante e recíproca. Sobre este 

entendimento de segurança interdependente, Buzan e seus colaboradores propõem o que é 

conceituado como complexo de segurança (BUZAN e WÆVER, 2003) 

Assim como a definição de segurança sofreu ampliações ao fim da Guerra-Fria, o 

conceito de complexo de segurança também recebeu grandes contribuições, movendo-se de 

uma Teoria Clássica de Complexo de Segurança, na qual predominavam os elementos militares 

e políticos (BUZAN, 1991), até a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (BUZAN, 

WÆVER e WILDE, 1998; BUZAN e WÆVER, 2003). A Teoria dos Complexos Regionais de 

Segurança (TCRS) está intimamente ligada à teoria da (des)securitização, ao focar na resolução 

dos problemas que emergem da agenda ampliada de segurança no nível regional. Ela parte do 

princípio do fazer segurança através de um objeto referente que não necessariamente será o 

Estado, mas que compõe uma ameaça que pode implicar diretamente em um ou mais setores 

de análise. Nessas circunstâncias, os processos de securitização, dessecuritização ou ambos 

estão ligados de tal maneira que os problemas de segurança não podem ser resolvidos sem levar 

em consideração um e outro Estado dentro de uma adjacência geográfica (BUZAN e WÆVER, 

2003).  

Assim sendo, os Complexos Regionais de Segurança (CRS) existem para mediar a 

dinâmica de segurança de dois ou mais atores ou unidades, com proximidade geográfica e sobre 

uma determinada área temática. As relações entre estes países são históricas e marcam uma 

segurança interdependente, seja ela positiva ou negativa, mas que seriam mais profundas do 

que aquelas com membros externos a este CRS. O que leva a um entendimento de perenidade 

das relações entre as unidades que conformam uma realidade social para aquela região. 

Considerando as características que compõem um complexo de segurança – regiões, padrões 

de interação e elementos que constituem ameaças –, Buzan e Wæver (2003) identificam as 

estruturas essenciais de um CRS através de quatro variáveis: 

 

● Fronteiras: o que diferencia o CRS de seus vizinhos; 

● Estrutura anárquica: o que significa que o CRS deve ser composto de duas ou 

mais unidades autônomas; 

● Polaridade: o que implica na distribuição de poder entre as unidades, e; 

● Construção social: o que implica nos padrões de amizade ou inimizade entre as 

unidades. 
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Utilizando as quatro variáveis essenciais é possível também avaliar as alterações ou 

evoluções ocorridas em um complexo regional. A configuração e o tipo de complexo 

reconhecem três formas diferentes de evolução através do tempo:  

 

● Manutenção do status quo: ainda não foram realizadas alterações significativas 

na estrutura essencial;  

● Transformações internas: o que significa que as alterações nas estruturas 

essenciais ocorreram internamente, seja: na estrutura anárquica (por causa da 

integração); na polaridade (pelos indicadores socioeconômicos entre as 

unidades) e pela alteração dos padrões de amizade e de inimizade; 

● Transformações externas: seriam as alterações sobretudo nas fronteiras do CRS 

com a inclusão ou exclusão de membros, o que reconfigura as demais estruturas 

essenciais também. 

 

Considerando os níveis de análise, as quatro variáveis e as três possíveis formas de 

evolução, os tipos de complexos de segurança não são formados somente a partir da diferença 

de poder entre unidades, mas sim de uma estrutura que reconhece as influências exercidas por 

diferentes potências. Em uma mesma região podem coexistir diferentes tipos de potências e, no 

entanto, convergirem para a criação de um CRS. Sendo assim, os complexos de segurança 

podem ser divididos em duas categorias: padrão ou centralizado. O CRS padrão tem por 

característica ser mais Westfaliano, pois pode ser formado por duas ou mais potências regionais 

envolvidas por uma agenda estritamente político-militar. São de estrutura anárquica e a 

polaridade é definida pelas potências regionais, variando de uni a multipolar. Seus padrões de 

interação também variam entre a amizade e a inimizade, os quais podem ser compostos por 

incidentes e disputas históricas, até o estabelecimento de parcerias comerciais e políticas. O 

principal elemento de segurança de um CRS padrão é garantir o relacionamento e a 

sobrevivência entre as potências regionais (BUZAN e WÆVER, 2003). 

Já o CRS centralizado pode adquirir três diferentes formas. As duas primeiras são casos 

especiais em que a unipolaridade é estabelecida por uma grande ou superpotência, e não por 

uma potência regional. Isto ocasionaria a dominação de uma determinada potência sobre a 

região, pois não existiriam outras unidades com capacidade para se sobrepor. Ou seja, o 

estabelecimento da interação entre as unidades do CRS centralizado é formado pela pressão 

que um determinado país exerce sobre uma região, na qual coexistem unidades com menor 
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poder de influência, e que deverão ceder às vontades da grande ou superpotência (BUZAN e 

WÆVER, 2003). 

A terceira forma do CRS centralizado envolve uma região que é integrada através de 

instituições políticas e práticas institucionais, podendo ser chamada de comunidade de 

segurança. Nesta forma, os atores ou unidades dentro de uma estrutura anárquica deixam de 

enxergar uns aos outros enquanto ameaças e passam a interagir através de padrões de amizade 

em maior ou menor escala. O desenvolvimento de uma comunidade de segurança leva a um 

caminho oposto ao da securitização, a dessecuritização. Na medida em que ainda existem 

desafios à segurança regional, os atores, ao alterar suas práticas, adotam políticas públicas ou 

internacionais efetivas para a região, a fim de evitar o aumento de questões relacionadas à 

segurança. Entretanto, a comunidade de segurança tem potencial para, além de reduzir os 

conflitos entre membros e criar alinhamentos políticos para uma determinada área, ser intrusiva 

à soberania de cada Estado. Pois, de certa forma, a estrutura anárquica que prevalecia naquele 

conglomerado é delegada a uma posição inferior que não a vontade da comunidade, levando a 

uma possível estrutura hierárquica (BUZAN e WÆVER, 2003). 

No entanto, a simples distinção entre os dois principais tipos de CRS encontra impasses 

no cenário internacional. A existência de grandes potências que influenciam sua região e 

regiões adjacentes abre a possibilidade de dois outros complexos serem definidos: Complexo 

de Segurança de Grandes Potências e os Supercomplexos. No CS de Grandes Potências a 

polaridade é definida pela existência de duas ou mais grandes potências, podendo ser analisada, 

sob determinadas circunstâncias, como um CRS padrão em relação às fronteiras, construções 

sociais, dentre outros elementos. Todavia, por fazerem parte de um sistema global, o que o 

diferencia dos dois outros tipos são duas principais variáveis. A primeira, porque as ações 

empregadas regionalmente, ou até mesmo individualmente, reverberam no nível global, dada a 

importância dessa grande potência na política internacional. A segunda, por que, considerando 

o fato de serem globais as suas ações, têm a capacidade de intervir em regiões adjacentes e 

alterar as dinâmicas entre regiões (BUZAN e WÆVER, 2003). 

Sendo assim, com a existência de grandes potências regionais, espera-se a criação de 

um substancial nível de interação inter-regional nas dinâmicas de segurança. As relações entre 

os membros dessa região são muito mais fortes e resistentes se comparadas às de um CRS 

padrão. Este fortalecimento das dinâmicas de segurança se dá pela própria construção social 

em torno de uma grande potência, e pode transpassar as fronteiras estabelecidas entre as regiões 

e afetar outras regiões organizadas também em torno de grandes potências. Com essa intensa 

transformação, estes complexos que antes estariam separados, unem-se em um Supercomplexo 
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através das grandes potências que estão em seu núcleo. Como consequência disso, os três níveis 

de análise (doméstico, regional e global) recebem um quarto nível denominado de 

superregional. Este nível encontra-se entre o regional e o global, e permite que as ações das 

grandes potências sejam compreendidas através da perspectiva dos dois níveis diferentes, ou 

por meio da interação entre dois complexos fronteiriços na criação de dinâmicas de segurança 

comum (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998). 

 

Figura 2 - Mapa simplificado das dinâmicas regionais de segurança após a Guerra-Fria 

 
Fonte: produzido pelo autor a partir dos dados de Gibbs (2011) 

 

A Figura 2 exemplifica as dinâmicas regionais de segurança após a Guerra-Fria e 

aponta para determinadas regiões que poderiam compartilhar uma mesma ameaça. Contudo, 

reconhecendo o caráter ampliado da definição de CRS, os setores de análise adotam um papel 

fundamental para a compreensão dos novos fatores – meio ambiente, economia, hidropolítica, 

energia dentre outros -  que compõem a formação do complexo. Para que novas agendas sejam 

incorporadas e outros objetos referentes, além do Estado, sejam considerados, duas novas 

possíveis abordagens são apresentadas para complementar a TCRS. A primeira reafirma o 

caráter clássico da TCRS. Chamada de Complexos Homogêneos, esta abordagem concentra 

suas análises em setores específicos, compostos por interações peculiares entre as unidades. 

Isto permite o isolamento de variáveis sobre um único setor, o que leva a uma análise mais 

profunda do problema em si e dos padrões das dinâmicas de segurança. Contudo, enfrenta um 

problema metodológico em evitar que outros elementos, os quais não são importantes à análise, 

acabem tomando predominância (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998). 
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A segunda abordagem, chamada de Complexos Heterogêneos, abandona o pressuposto 

de que os complexos de segurança estão restritos a setores específicos. Isto permite uma análise 

da relação entre atores e setores e possibilita ao estudioso criar um quadro holístico e que 

demonstra o transbordamento dos estudos dos setores (societal, militar, ambiental, econômico 

e político). A lógica de análise encontra-se na possibilidade de correlacionar a constelação de 

níveis de análise, colocando instituições, governo, nações e empresas como componentes de 

um determinado complexo de segurança (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998). 

A TCRS é uma potente ferramenta conceitual, que possibilita a elaboração de análises 

mais robustas e que permitem compreender as dinâmicas de segurança entre os membros de 

uma mesma região. Sobretudo ao considerar a ampliação do conceito de segurança como forma 

de robustecer as análises, contribui no sentido de permitir que novos fatores também sejam 

problematizados sobre esse espectro. Uma vez que o setor energético é caracterizado pela 

interdisciplinaridade, compreender a criação de um Complexo Regional de Segurança para o 

setor energético é possível dado o transbordamento dos setores de análise que compõem as 

novas teorias de segurança. 

 

1.4 O complexo ou comunidade regional de segurança energética 

 

Na formulação original da TCRS (BUZAN e WÆVER, 2003) ou mesmo nas novas 

concepções de segurança após a Guerra-Fria (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998), os autores 

da Escola de Copenhague não apresentam a energia como um dos possíveis setores de análise. 

As questões energéticas, como já apresentadas anteriormente, foram compreendidas enquanto 

pertencentes à economia, aos estudos estratégicos ou às discussões sobre meio ambiente. 

Portanto, como medida para apresentar um modelo analítico fiel às teorizações apresentadas, 

esta seção discute uma correlação entre segurança energética e complexo regional de segurança. 

Reconhecendo que as ameaças se espalham mais rápido por distâncias menores, isto 

criaria uma certa interdependência entre unidades de uma determinada região. A 

(des)securitização de um desses elementos constitutivos de ameaças, os quais seriam relevantes 

a esta região, estabelece um CRS. Estas ameaças só podem ser superadas levando em 

consideração as práticas similares dos atores e as influências que as decisões dos Estados 

adjacentes viriam a causar tanto na região quanto em cada unidade (BUZAN e WÆVER, 2003). 

Sendo assim, a dependência ou interdependência de energia e as preocupações de ordem 

ambiental podem ser percebidas enquanto ameaças existenciais por um ou mais atores, o que 

caracteriza a constituição de um Complexo Regional de Segurança Energética. Todos os 
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problemas energéticos estariam interconectados, seja pelo lado da oferta, demanda ou 

transporte da energia e, assim, a dependência seria mais intensa entre países com proximidades 

geográfica, variável chave da TCRS. Mas, para que seja criado um CRS faz-se necessário, de 

acordo com a teoria de Buzan e Wæver (2003), que este ou qualquer outro assunto que os 

agentes pretendam securitizar, passe efetivamente pelo processo de securitização. Inicialmente 

é necessário que tal assunto seja politizado, ou que determinados atores com relevância na área 

passem a apresentar suas preocupações sobre ele. O processo de securitização, como descrito 

anteriormente, é cheio de contradições, sendo assim, a securitização, para alguns atores, pode 

ser o grande objetivo ou somente a divulgação de um problema enquanto ameaça (BUZAN, 

WÆVER e WILDE, 1998). 

Com a divulgação do problema energético, seja por parte da oferta ou da demanda, é 

possível que ele chegue a ser securitizado por um ou mais Estados, dado a característica 

compartilhada da ameaça. Todavia, esta dependência ou interdependência pode ser avaliada de 

formas diferentes. Quando ela existe, mas acaba por restringir a diversificação de formas de 

produção da matriz energética, causa dependência econômica e uma utilização ineficiente dos 

recursos, além de agredir intensamente o meio ambiente durante a sua produção. É uma relação 

negativa entre as unidades. Isto porque cria uma dependência profunda entre países, não 

avançando para transições energéticas com escopo em aumentar a eficiência, reduzir o consumo 

e aumentar a produção de energia por fontes renováveis (SOVACOOL, 2011). 

Quando os atores percebem que existe uma dependência entre eles isto pode acabar 

numa politização ou securitização da temática, pois esta posição, seja do lado do produtor ou 

do consumidor final, pode ser caracterizada como ameaça. Caso ocorra um pico de 

abastecimento ou uma interrupção da demanda, isto criaria problemas de segurança energética 

que respingam sobre os setores econômicos, societal e ambiental (SOVACOOL, 2011). Sobre 

este último é possível acrescentar algumas considerações. Reconhecendo a emergência dos 

problemas ambientais, sobretudo das mudanças climáticas e do aquecimento global, o setor 

energético tem um grande papel no combate aos efeitos nocivos desses problemas. É neste setor 

que se concentra a grande parcela de emissões de GEE e, a redução das emissões seria benéfica 

à região e demonstraria o comprometimento do Estado com as políticas ambientais. Pouco ou 

nada adianta, dentro de uma determinada região, que uma única unidade venha a se 

comprometer com o meio ambiente, enquanto as demais paulatinamente se dispõem a esforços 

menores. Pois como as ameaças viajam mais rápido sobre distâncias mais curtas, os efeitos 

destrutivos das mudanças climáticas afetariam a todos dentro de uma mesma região que 

dispõem de relações energéticas (VON HIPPEL, SUZUKI, et al., 2011). 
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Uma segunda forma de avaliar a dinâmica energética de uma região é a partir da 

perspectiva da interdependência. Quando a região mantém uma dinâmica que assegura a 

produção e o fornecimento descentralizado de energia, promove a diversificação da matriz 

energética e sobretudo foca no aumento da participação dos vetores renováveis, é possível 

vislumbrar uma relação positiva entre unidades. O que repousa sobre este argumento é a 

tendência que os países adotam em promover políticas internacionais capazes de responder a 

uma ameaça percebida, mas que pode ser resolvida através de práticas de segurança ou de 

política normal. Ademais, a dependência em si pode ocorrer entre unidades para que a produção 

e a demanda permaneçam em fluxo contínuo, mas, é feito sobre bases políticas que assegurem 

tanto uma produção sustentável, quanto um consumo eficiente (ZELENSKY, 2009). 

Neste tipo de dinâmica positiva existiria uma profunda tentativa de dessecuritização do 

problema, ao evitar que ações desestruturem o funcionamento da região. Isso não quer dizer, 

por outro lado, que exista entre os Estados um sentimento mútuo de altruísmo, mas somente 

que existe uma tentativa a partir dos seus interesses compartilhados em coordenar as ações em 

prol de uma melhora da segurança energética (SOVACOOL, 2011). Em ambas as dinâmicas, 

seja a positiva ou a negativa, a construção social é uma variável que têm importantes 

contribuições. 

Sobre esta variável recai a evolução histórica do relacionamento entre as unidades. Os 

padrões de amizade e inimizade, analogamente, poderiam ser relacionados às dinâmicas de 

interdependência e dependência, respectivamente. Quando se trata de uma relação de 

dependência energética, o padrão de inimizade prevalece sobre a dinâmica do CRS 

(ZELENSKY, 2009). Através da necessidade que as unidades têm em securitizar a sua causa e 

adotar medidas reativas para que a questão energética se torne motivo de segurança 

compartilhada, o complexo de segurança é formado em prol, exclusivamente, de evitar que seja 

consumada uma dependência ameaçadora. Sobre este entendimento, surgiria um Complexo 

Regional de Segurança Energética embebido em ações adotadas pelas unidades que percebem 

umas às outras enquanto ameaças, e comungam de um padrão histórico de inimizade (BUZAN 

e WÆVER, 2003). 

Por outro ângulo, quando as unidades mantêm relações históricas de mútuo benefício 

dos setores energéticos respectivos, apresentando políticas estabilizantes e evitando a adoção 

de medidas emergenciais para gerenciar o setor, esta poderia ser entendida enquanto um 

possível padrão de amizade. No entanto, o padrão de amizade não pressupõe fim das 

dependências, mas sim, uma redução de políticas protecionistas e que estariam preparadas para 

enfrentar uma ameaça proveniente do país adjacente. Nessas circunstâncias há uma mudança 



 58 

da dinâmica de energia para uma Comunidade Regional de Segurança Energética, envolta pela 

percepção das unidades em tornar a questão energética mais institucionalizada. Neste momento, 

os países que assim se vêm interdependentes no gerenciamento do setor energético percebem a 

necessidade de agir cooperativamente, pelo fato de que esta ação resultaria na redução de 

medidas desestabilizantes, tanto para cada unidade quanto para a região (BUZAN e WÆVER, 

2003). 

Um último ponto importante a ser tratado ao reinterpretar a TCRS para o setor da 

energia diz respeito a homogeneidade ou heterogeneidade do tipo de complexo. Os estudos 

sobre o setor energético por si só já seriam transversais ou interconectados aos setores de 

análise, bem como aos níveis de análise. Se entendida como homogênea, abre-se a possibilidade 

de criação de um sexto setor de análise, com atores e dinâmicas próprias. Se entendida enquanto 

heterogênea existe a possibilidade de que ele seja ou estudado como um sexto setor ou 

apresentado como um corte transversal sobre os demais setores, levando em consideração os 

atores relevantes em cada setor e suas dinâmicas. Considerando que a energia permite um 

transbordamento da temática, atingindo principalmente os setores ambiental, político e 

econômico, ou, considerando que a energia é uma precondição para a atuação de outros setores, 

a decisão recai sobre a metodologia utilizada para recorte e, sobretudo, através da definição a 

priori daquilo que se entende por segurança energética (BUZAN, WÆVER e WILDE, 1998). 

 

1.5 Conclusão do capítulo 

 

A temática de energia em relações internacionais é um assunto relativamente novo nos 

estudos de segurança. As discussões sobre energia emergiram no cenário internacional por 

causa das crises petrolíferas ao final do século passado, o que colocou o foco no setor 

econômico e em menor parte no ambiental. Mesmo após a ampliação do conceito de segurança, 

a energia era considerada como sendo um assunto transversal ou intersetores. As análises 

advinham das variáveis que compunham os demais setores econômico ou ambiental, por 

exemplo, e não da sua própria dinâmica. 

Sendo assim, para que fosse possível definir segurança energética foi necessário realizar 

considerações críticas para apresentar o conceito que melhor responde a este trabalho: 

diferenciando o setor elétrico do de transporte; definindo o nível - nacional e internacional - e 

dentro deste as suas variáveis ou elementos e, por fim, reconsiderando o que é indispensável 

para a análise. Logo, nesta dissertação, a segurança energética é caracterizada pelo nível 
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internacional, sobre o setor de eletricidade e, entendida através das quatro dimensões 

interconectadas: disponibilidade, acessibilidade, eficiência e controle ambiental. 

Neste contexto de dimensões internacionais interconectadas, as dinâmicas energéticas 

entre os países podem constituir um Complexo Regional de Segurança (CRS). Para que isto 

fosse possível, foi adotada a Teoria de Complexos Regionais de Segurança (TCRS) transpondo 

as variáveis e elementos que a compõem, a fim de propor a concepção de Complexo ou 

Comunidade Regional de Segurança Energética. O que diferencia complexo ou comunidade é 

dado por uma das quatro variáveis essenciais dos complexos de segurança: a construção social, 

fronteiras, estrutura anárquica e polaridade. A construção social, de certa forma, é a mais 

importante. Isto porque os padrões de relação amigo ou inimigo definiriam o tipo de dinâmica 

energética imposta a região, variando de profunda dependência para o padrão inimizade até a 

interdependência para o padrão de amizade. 

Para melhor compreensão do marco teórico, foi desenvolvido um fluxograma (Figura 

3) que apresenta todas as considerações sobre os conceitos, elementos e variáveis importantes 

para este trabalho. 

.
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Figura 3 - Fluxograma da constituição do marco teórico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor
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2 NA VANGUARDA DA POLÍTICA ENERGÉTICA: A ENERGIEWENDE 

 

Este capítulo apresenta, inicialmente, a dinâmica energética entre Alemanha e União 

Europeia que antecedeu a adoção da Energiewende. Além disso concentra-se na apresentação 

do processo histórico de formação da Energiewende, apresentando dados e informações para 

mapear e identificar o objeto desta pesquisa. 

É possível pensar que as expansões marítimas europeias tiveram como principal 

objetivo a captação de recursos naturais para tornar a vida dos europeus mais fácil. Seja 

importando pau brasil, ouro ou tinturas, os europeus sempre estiveram a buscar materiais que 

satisfizesse a necessidade de recursos escassos, numa região desvantajosa no que se refere a 

disponibilidade de commodities. Desde então, a dependência europeia por importações de 

produtos não manufaturados é grande.  

No período entre guerras e ao final da 2a Guerra Mundial, a política energética da Europa 

era de responsabilidade nacional, o que colocava alguns entraves nas negociações, uma vez que 

todos os países, de certa forma, desejavam ter o máximo de independência energética. O 

problema energético encontra-se no centro de algumas políticas nacionais de países europeus, 

e junto a ele, uma dificuldade grande em encontrar soluções viáveis e que contemplem toda a 

sociedade, levando em consideração os fatores econômicos e políticos (ANDOURA, 2015).  

Com a criação da União Europeia (UE), a barganha interna por recursos naturais e a 

independência energética da região estaria no núcleo da integração desde o começo 

(ANDOURA, 2015). Pensar em União Europeia requer algumas considerações e 

esclarecimentos sobre o funcionamento do bloco e do comportamento dos Estados Membros 

(EM). Através do processo de integração econômica e política, o princípio da formação da UE 

se deu logo após a 2a Guerra Mundial, mas com a nomenclatura de Comunidade Econômica 

Europeia (CEE) com o objetivo de incentivar as relações dos países para que, através da 

dependência de suas economias e de algumas políticas comuns, evitassem o comportamento 

hostil e agressivo vivido nas primeiras décadas do século XX (UNIÃO EUROPEIA, 2017).  

O que no início era uma união econômica formada por seis Estados Membros13, com o 

passar do tempo veio a se tornar um dos blocos mais importantes do mundo, tornando- se, 

                                                
13 Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos 
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efetivamente União Europeia em 1993. Contando com 27 Estados Membros14 atualmente, 

algumas características desta integração singular são: uma moeda comum, o Euro; a livre 

circulação de pessoas, bens, capitais e serviços entre os EM; a personalidade jurídica através 

do Tratado de Lisboa em 2009, com o objetivo de assegurar os direitos humanos internamente 

e ao redor do mundo e; o marco institucional supranacional através do Parlamento Europeu15, 

Conselho Europeu16, Conselho da União Europeia17, Comissão Europeia18, Comitê Econômico 

e Social Europeu dentre outros19, dentre outros (UNIÃO EUROPEIA, 2017). 

A UE, não se configura como uma federação, uma vez que seus EM são soberanos e 

independentes. Os Estados membros delegam de parte da soberania, no sentido de que as 

decisões tomadas nos órgãos supranacionais sejam implementadas regionalmente, de forma 

democrática. No entanto, o que vigora é uma união que propicia, em alguma medida, o 

compartilhamento dos custos entre os membros e o usufruto dos benefícios e características, 

como citados anteriormente, para os seus membros. Sendo assim, com o passar do tempo, a UE 

adquiriu dinamismo suficiente para tratar de questões que preocupam a todo o mundo, seja para 

referenciar as práticas dos seus membros através da adoção de estratégias políticas comuns 

sobre uma determinada área, para fomentar as discussões sobre um determinado tema, ou para 

a promoção dos interesses de seus membros vis-à-vis as normas e regras adotadas pelas 

instituições (UNIÃO EUROPEIA, 2017). 

As temáticas concernentes à região podem ser discutidas tanto no âmbito da própria 

instituição supracional quanto no âmbito da interação dos Estados membros da UE, isto vai 

depender da própria dinâmica da temática. No que diz respeito a energia, a relação entre a 

política energética nacional e a regional, devem seguir todas o mesmo princípio de zelar por 

uma produção que aquiesça o espírito de solidariedade entre os membros. O que deve 

prevalecer, antes de mais nada, é a responsabilidade que cada um dos membros tem frente as 

circunstâncias europeias referentes ao posicionamento geográfico e as características 

geológicas, que por vezes, podem inviabilizar a produção e a distribuição de um ou mais vetores 

                                                
14 Até meados de 2016 o Reino Unido fazia parte da União Europeia totalizando 28 membros. Todavia, após a 
votação do referendo Brexit no dia 23 de junho de 2016 o país confirmou sua saída do bloco, conformando 27 
membros. 
15 Responde pelos interesses dos cidadãos de todos os EM 
16 Representa os interesses e prioridades políticas dos Estados Membros 
17 Coordena a política do EM, e define a política externa adotada pela UE 
18 Órgão legislativo para a definição de acordos no âmbito da UE 
19 Aconselha as demais instituições sobre assuntos, energéticos, infraestrutura, emprego, sociedade e cidadania, 

relações internacionais, economia, mercado e consumo 
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energéticos. Sendo assim, a energia é de preocupação regional, ao passo que ela deve promover 

a interconexão das redes de energias e fomentar a melhora da eficiência energética. Isto se dará 

também pelo intento da UE no aumento constante da capacidade de energia produzida por 

fontes renováveis presentes nos países. Este ideal coloca em discussão para os membros o 

paradoxo referente à melhora da segurança energética dado o quadro de escassez de recursos 

naturais, frente à emergência da temática ambiental sobretudo para a redução de emissões de 

GEE na produção de energia e a redução do uso de combustíveis não-renováveis (EUROPEAN, 

2016). 

Sobre essas perspectivas, os Estados Membros têm autonomia para repensar suas 

políticas energéticas nacionais, desde que se levem em consideração este e outros paradoxos da 

temática energética, os quais serão apresentados no desenvolvimento da pesquisa. A Alemanha 

é um dos Estados que mais tem se preocupado com as políticas energéticas nos últimos tempos. 

A importância da energia como motriz da sociedade moderna é incontestável, sobretudo em um 

país com alto investimento tecnológico e uma economia forte, a qual viabiliza tanto maior 

abastecimento da população como a redução dos custos iniciais de uma política vanguardista 

(ZIMMER, 2014). 

Contudo, faz algum tempo que os fatores econômicos e o abastecimento não excludente 

da sociedade deixaram de ser as únicas variáveis importantes para que decisões relacionadas a 

energia fossem tomadas, tanto no nível doméstico quanto no internacional. O aquecimento 

global e as mudanças climáticas têm desempenhado um papel cada vez mais influenciador nas 

decisões, pois o setor energético depende exclusivamente de recursos naturais dispostos na 

natureza para os quais já existem padrões de exploração. Todavia, a quantidade de emissões de 

Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera tem chamado a atenção da política energética alemã, 

as quais, de acordo com os cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC, sigla em inglês), notadamente, intensificam o processo de aquecimento global. Tais 

cientistas alertam para o perigo das mudanças climáticas, a poluição do ar e o possível 

desaparecimento de pequenas ilhas a exemplo de Tuvalu e Fiji (HAKE, FISCHER, et al., 2015). 

Estes problemas estão ligados a escolha das fontes que compõem a matriz energética ou a forma 

de produção total de energia de cada país ou região. 

A matriz energética ou a forma de produção de energia de um país ou região é 

compreendida a partir da composição das fontes ou matérias-primas utilizadas para produção 

da eletricidade que é ofertada às sociedades. Nesse rol de fontes encontram-se os combustíveis 
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fósseis (carvão mineral, linhito20 ou carvão marrom e o óleo), as usinas nucleares civis (estas 

não produzem armamentos nucleares) e as renováveis (hidrelétrica, sistema geotermal, solar, 

eólica, maremotriz e os biocombustíveis). A eletricidade pode ser produzida a partir de uma 

única fonte ou da combinação entre elas. Podendo ser pública ou privada, tanto para exportação 

ou venda a atacado quanto para a subsistência de pequenas estâncias, quando existem dados 

disponíveis. A quantidade final produzida e consumida é medida em Gigawatt/hora, 

Terawatt/hora ou em percentual da produção total (OECD, 2016). Através desse conceito é 

possível discutir a forma pela qual determinados países compõem a sua matriz energética21. 

 

Gráfico 1 - Matriz energética da Alemanha 2010 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de Fraunhofer (2016) 

  

Por muito tempo, a matriz energética da Alemanha foi composta majoritariamente por 

combustíveis fósseis, com uma porcentagem que variava de 80-85% das fontes de geração de 

energia. Esta composição tornava o país dependente de importações de quase todos os Estados 

fronteiriços, e salientava a baixa participação das energias renováveis como potenciais aliados 

na produção total de energia e no combate aos efeitos das mudanças climáticas. No entanto, 

essa prática foi uma das saídas possíveis adotada após a 2a Guerra Mundial para suprir a 

necessidade de reconstrução do país, a qual, a partir da década de 1970, passou a estar ancorada 

na determinação do Conselho Europeu de liberalização, desregulamentação e não intervenção 

                                                
20 Linhito é uma rocha sedimentar macia e de cor escura. É considerada um carvão baixo por conter muita água e 
devido a seu baixo poder calórico, elevado teor de carbono e baixa geração energética. 
21 O conceito de matriz energética está explicitado na nota de rodapé 7. 
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nas políticas energéticas entre os membros da UE, o que tornava o mercado energético mais 

fluído e com menos burocracias (RENN e MARSHALL, 2016). 

Esta composição da produção energética tinha efeitos sobre a forma como a energia era 

distribuída entre os membros da União Europeia, levando a uma constante interdependência 

entre os Estados. Cada país usufruía de um percentual de exportações e importações acabando 

por variar de uma completa dependência como é o caso de Itália e Malta de 80-100%, até uma 

quase independência como é o caso do Reino Unido com apenas 26%. Já outros países, como 

é o caso da Dinamarca, Alemanha e França, se posicionam como grandes exportadores de 

energia para os outros membros da União Europeia, pelo fato de possuírem um excedente na 

produção de energia ou por fazerem parte de acordos de cooperação energética (LAGSDORF, 

2011). 

Gráfico 2 - Produção total de energia União Europeia 2010 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de EEA (2016) 

 

Sendo assim, o comércio de energia na União Europeia depende diretamente da 

composição das matrizes energéticas de cada país. Com o aumento do consumo europeu logo 

após a 2a Guerra Mundial, os Estados passaram a necessitar cada vez mais de energia. Este 

aumento configurou uma espécie de estresse dos recursos naturais e provocou o aumento das 

importações entre os países, o que caracterizou a dependência energética. O aumento foi maior 

para as fontes não renováveis, o que, atualmente, vai na contramão dos esforços internacionais 

para a redução de emissões de GEE. Essa forma de produção encarecia cada vez mais o valor 

da energia e colocava em risco o abastecimento entre os países. (LAGSDORF, 2011; RENN e 

MARSHALL, 2016). 
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Figura 4 - Mapa das exportações e importações alemãs de energia elétrica em 2014 

 
Fonte: (AGORA, 2015) 

 

Apesar da energia ser um setor que vive em constantes incertezas na Europa de maneira 

geral, o comércio entre os países sempre foi a principal forma encontrada pelos membros da 

União Europeia para tornar viável o acesso ininterrupto a ela. No entanto, com as discussões 

sobre os problemas ambientais tornando-se cada vez mais presentes na política internacional, 

alterações na composição da matriz energética são mais do que necessárias. Como forma de 

atender a essa necessidade, a energia nuclear apareceu como uma potente aliada. Dada a alta 

capacidade energética, um reator consegue produzir energia equivalente a 3 barris de óleo ou 

uma tonelada de carvão, isto reduz os gastos com produção e importações de outros países. 

Outro benefício das plantas nucleares é a redução do espaço ocupado, que é bem menor se 

comparado a outras plantas de produção energética (FERGUSON, 2009). 

A energia nuclear tem sido vista como uma alternativa para responder ao problema de 

abastecimento e eficiência energética, bem como pode ser uma resposta eficaz na mitigação das 

causas das mudanças climáticas. Quando comparada a outros vetores energéticos é 
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potencialmente menos poluente pela baixa emissão de carbono, contribuindo para o alcance das 

metas estabelecidas pelo regime de mudanças climáticas (JOSKOW et al, 2009).  

No entanto, os perigos e os danos advindos do próprio ciclo produtivo nuclear são 

internacionalmente conhecidos. As possíveis explosões, o lixo atômico mal acondicionado e a 

radiação que se espalha rapidamente são preocupações que cercam a produção nuclear civil. Os 

resíduos nucleares, quando não são bem acondicionados, provocam a contaminação do solo, 

das águas e do ar22. Quando não armazenados corretamente provocam problemas de saúde nos 

seres vivos como o câncer, hemorragia, diarreia dentre outras doenças (ALI, et al, 2015). A 

radiação, quando não controlada, atinge os que habitam as imediações das plantas, além da 

dificuldade em medir a distância que ela pode alcançar, uma vez que o vento, as águas e os 

animais podem carregar as partículas radioativas (BABA, 2013). 

Porém, um dos maiores receios relacionados às usinas nucleares são os conhecidos 

acidente nucleares como os ocorridos em Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima. Este 

último teve grandes repercussões internacionais e novos debates em torno da segurança de 

trabalho nas usinas voltaram a efervescer a política internacional. As consequências da explosão 

até hoje podem ser observadas no Japão, criando medo e terror na população quanto aos reais 

benefícios de uma planta nuclear. Este evento deu força aos grupos e ativistas anti-nucleares, e 

a pressão social e política para a extinção das plantas culmina em novas medidas para que os 

países se distanciem desses efeitos (BABA, 2013). Uma das medidas ou políticas nucleares 

rediscutidas, foi o phase-out23 das usinas nucleares civis, o qual afastaria materialmente os 

riscos objetivos das usinas nucleares. Alguns países vêm adotando essa prática pelos motivos 

anteriormente citados e nesse processo encontra-se um dos casos mais emblemáticos. Uma das 

economias mais importantes da Europa, a Alemanha, decidiu em 2011 chamar a atenção para 

um entrave na produção nuclear, afirmando 

(...) não ser possível excluir um risco residual da energia nuclear. O exemplo de 
Fukushima num país de alta tecnologia demonstrou que é possível haver erros na 
avaliação do risco. O fato de as usinas nucleares alemãs serem consideradas 
relativamente seguras segundo os padrões internacionais não muda em nada essa 
avaliação de fundo. (EMBAIXADA, 2016). 

                                                
22 O decaimento é o processo no qual o núcleo de um isótopo instável emite radiação até atingir as características 
de átomos estáveis. Este tempo é medido através da meia-vida, a qual se refere ao tempo necessário para que 
metade de uma amostra de um isótopo instável volte às condições iniciais. Como exemplo, uma amostra de Urânio-
238 leva 703.800.000 anos para que possivelmente chegue ao Tório-234, o que não indica ser um material 
altamente radioativo, dado o seu longo tempo de decaimento. Quanto menor o tempo de decaimento maior a 
radioatividade do elemento. 
23 Quando um programa nuclear que está em andamento será encerrado, diferentemente do encerramento de uma 
usina ou reator 
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Este pronunciamento oficial faz parte de um conjunto de balizas adotadas logo após os 

meses que se seguiram ao acidente de Fukushima. As decisões se concentravam no 

desligamento das usinas, bem como a suspensão do programa nuclear nacional e, por último, a 

mudança como era entendida a dinâmica de produção energética. A partir destas evidências e 

das recentes discussões referentes a eficiência e segurança energética, do estresse dos recursos 

naturais e, por último, no combate às consequências danosas das mudanças climáticas, deu-se 

início a formulação de uma nova política de transição energética, chamada de Energiewende.  

A Energiewende é uma política adotada pela Alemanha e orientada a reafirmar seu 

compromisso com o setor energético, bem como o de enfrentar a ameaça das mudanças 

climáticas, ao desenvolver uma economia de baixo carbono não nuclear, com alta eficiência 

energética e abastecida primariamente por energias renováveis (KEMFERT e HORNE, 2013). 

Tal decisão implica em mudanças drásticas no setor produtivo energético do país, o qual se 

desloca de uma forma de produção industrial, de geração centralizada e de alto valor agregado, 

para uma forma pós-industrial, com a geração de energia descentralizada, mais barata a longo-

prazo, focando exclusivamente no aumento do compartilhamento das fontes renováveis de 

energia, sobretudo a solar e a eólica (ZIMMER, 2014). 

O mundo tomou conhecimento do projeto vanguardista da Alemanha somente após os 

acidentes de Fukushima, momento no qual o debate voltou a se aquecer no Bundestag 

(Parlamento Alemão). No entanto, a proposta ou o conceito de Energiewende já vinha sendo 

discutido desde a década de 1990. Ela não é nova ou idealizada pelo atual governo, e as 

discussões em torno da transição energética estariam em pauta para votação há mais de trinta 

anos como sugerem alguns autores (HAKE, FISCHER, et al., 2015; RENN e MARSHALL, 

2016). Acredita-se também que pode ter ocorrido mais uma evolução do processo de adoção e 

reconhecimento das propostas da Nova Política de transição energética, do que a criação de 

uma política vanguardista. As causas da adoção ou readoção da política são históricas, o que 

requer a compreensão do processo de construção de políticas energéticas na Alemanha. 

 

2.1 A construção das políticas energéticas da Alemanha 

 

Antes de tratar da construção das políticas energéticas da Alemanha na história, é 

importante ressaltar que, de 1949 até 1989 o país era dividido entre Alemanha Ocidental e 

Alemanha Oriental. Durante o período dessa divisão, os Aliados desenvolveram no lado 

ocidental centrais e redes elétricas de origem alemã, que funcionam até hoje. Já no lado oriental, 

o suprimento ficava a cargo das usinas elétricas soviéticas que eram altamente poluentes, 
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ineficientes e estavam ligadas ao mercado soviético. Com a queda do muro de Berlim também 

veio o fechamento de centrais elétricas na Alemanha Oriental, bem como pouca informação foi 

resgatada, dado ao caráter insular da URSS. Portanto, em sua maioria, as informações aqui 

apresentadas referem-se em maior medida a porção ocidental do que a porção oriental do país 

(BLACKBOURNE, 2014). 

As políticas energéticas da Alemanha entre as décadas de 1940 e 1970 se caracterizam 

pelo liberalismo econômico. A produção energética a base de combustíveis fósseis e nuclear 

compunha a matriz do país. Dessa forma, inexistem políticas energéticas no período que 

antecede a criação da Alemanha Ocidental, dado também ao desmantelamento político e social 

sofrido pelo país ao final da 2a Guerra Mundial (RENN e MARSHALL, 2016). 

Na década de 1940 o carvão respondia majoritariamente ao consumo da Alemanha, e 

milhões de pessoas eram empregadas em indústrias de carvão cujos donos tinham uma ligação 

muito próxima com os partidos mais conservadores, a saber: o Partido Social Democrata (SPD) 

e o Partido Democrata Cristão (CDU). Os trabalhadores eram bem organizados, contando com 

sindicatos fortes e influentes no parlamento, dada a dependência energética do carvão, mas 

nenhum deles havia proposto regulamentações para o setor energético até aquele momento 

(RENN e MARSHALL, 2016).  

Foi somente com a entrada do chanceler Konrad Adenauer, na década de 1950, que as 

políticas energéticas passaram a existir e focar na produção para suprir as necessidades que 

apareceram após a 2a Guerra Mundial. O objetivo era reconstruir a infraestrutura do país e evitar 

a escassez do carvão e do linhito. As discussões em torno da energia nuclear já se aqueciam no 

cenário internacional, e os primeiros esforços do Chanceler culminaram com o primeiro 

programa nuclear datado de 1957, o Eltviller. O programa permitia a construção de usinas de 

energia nuclear (UEN) na Alemanha, e teve seu início na década de 1960 com o Ato de 

Utilização Pacífica da Energia Atômica e Proteção contra seus Acidentes, o qual regulava a 

aprovação e construção das UENs. Entretanto, como a energia nuclear civil era uma concepção 

relativamente nova, a proposta não vingou (HAKE, FISCHER, et al., 2015). 

Algum tempo depois, o segundo programa nuclear, Spitzingsee, foi lançado em 1963, o 

qual subsidiava a P&D na área nuclear, tanto para aumentar a produção interna quanto a 

participação no mercado internacional (idem). Após esse, outros programas nucleares foram 

lançados sempre objetivando o aumento da contribuição da energia nuclear para o país. 

Contudo, os subsídios para o carvão sempre estiveram presentes na economia alemã, 

especialmente para o linhito, por ser considerado uma reserva importantes para o país, o que 
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não contribuía para o phase-out dos combustíveis fósseis. Assim, óleo, carvão, nuclear e mais 

as importações energéticas, supriam toda a demanda alemã (RENN e MARSHALL, 2016). 

Junto ao aumento da importância da energia nuclear, concomitantemente o ativismo 

anti-nuclear ganhou força e destaque no campo político, participando dos debates em torno do 

lixo, depósito e possíveis acidentes nucleares. Mas foi com a construção da planta nuclear Wyhl 

que o cenário se tornou violento, chegando a agressões físicas a trabalhadores de usinas e 

depredação do sítio. Com o choque do petróleo da década de 1970, foi impossível para o país 

atender a demanda dos ativistas. Além de não atender a tais demandas, o país intensificou a 

utilização da produção nuclear civil em decorrência do aumento do preço do barril de petróleo. 

Estas medidas contribuíram para que os protestos se tornassem cada vez mais fortes, o que 

culminou com a criação do Partido Verde, PV, um partido mais à esquerda e progressista em 

todas as suas pautas, que tinha como prioridade o phase-out dos programas nucleares (HAKE, 

FISCHER, et al., 2015). 

 

2.1.1 As mudanças trazidas pela década de 1980 

 

A discussão tomou força e forma na década de 1980, primeiramente pela pressão do PV 

com base nos acidentes de Three Mile Island e Chernobyl. Os acidentes tiveram um grande 

impacto sobre a opinião pública, sequenciando alterações profundas nos arranjos políticos da 

época, tendo seu ápice político, na Alemanha, na criação do Ministério para o Meio Ambiente, 

Conservação Natural e Segurança dos Reatores (a sigla em alemão é BMU). A dobradinha da 

política energética carvão/nuclear sofreu forte ataque pelo Partido Verde, e em 1982 a 

população/ativistas anti-nucleares pressionaram o governo para uma maior diversificação da 

matriz energética. Esses incentivos resumiam-se no aumento de painéis solares e turbinas de 

vento, que eram pouquíssimos. Contudo o governo desconsiderou o apelo, reafirmando a 

dependência energética do carvão/óleo/nuclear (QUITZOW, CANZLER, et al., 2016; 

ZIMMER, 2014). 

As discussões em torno da revolução energética, como proposto pelos ativistas, foi 

rotulada algumas vezes de Energiewende pelo Öko Institut e por algumas publicações 

importantes como a de Florentin Krause “Energiewende - Growth and Prosperity without Oil 

and Uranium”, que estudavam a vanguarda da energia renovável no país e a aplicação de uma 

proposta de substituição da matriz energética (ZIMMER, 2014; QUITZOW, CANZLER, et al., 

2016). Entretanto as UENs financiavam a grande coalizão pró-nuclear CDU/SPD/FDP, o que 

acabou por frustrar a maioria dos esforços nacionais e internacionais. 
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Na década de 1980 poucos avanços ocorreram nas políticas energéticas, mas todo o 

quadro circunstancial foi alterado logo no início da década de 1990. A queda do Muro de Berlim 

e a reunificação alemã expôs os desafios a serem enfrentados pela Alemanha unificada quanto 

à questão energética. A parte oriental era extremamente poluidora pelo fato da geração elétrica 

ser oriunda de fontes 100% fósseis. A queima de carvão e linhito foi tão grande que os resíduos 

depositados na terra poluíram a água e o solo, deixando-os numa situação de quase 

impossibilidade de uso. As emissões de CO2 da Alemanha Oriental eram duas vezes superiores 

se comparadas à Ocidental. Era necessário que ocorresse uma unificação também nas políticas 

energéticas, além de uma melhor integração e promoção de energias renováveis (HAKE, 

FISCHER, et al., 2015; BLACKBOURNE, 2014). 

Os debates em torno das mudanças climáticas aconteciam ao redor do mundo desde a 

década de 1970, mas somente na década de 1990 foram levados em consideração na tomada de 

decisão sobre a questão energética. Com isso, a produção de carvão e linhito se tornou alvo 

novamente de duras críticas dentro e fora do Bundestag, principalmente pelos efeitos na 

paisagem, poluição atmosférica e qualidade do ar, o que levou a repensar o uso do carvão de 

forma mais sustentável para a sociedade e o meio ambiente. Ao final da década de 90 a 

tendência política era de dar suporte ao aumento das energias renováveis, mas o debate entre o 

fim das UENs ainda estava aquecido, sendo o gatilho para as mudanças nas eleições de 1998 

(idem). 

Com a eleição da Coalizão Vermelha/Verde (SPD e PV) em 1998, as políticas do país 

foram drasticamente alteradas. Os planos de ação da coalizão se concentravam em: 

mitigar as mudanças climáticas; (II) promover a eficiência energética; (III) o uso 
continuado do carvão nacional e linhito; (IV) a criação de mais concorrência nos 
mercados liberalizados baseadas em energias; (V) a promoção das energias 
renováveis; e (VI) a criação de uma igualdade de condições para as empresas de 
energia em toda a Europa24 (RENN e MARSHALL, 2016, p. 5, tradução nossa) 

 

Grandes investimentos foram incentivados ao final da década de 1990. Os ativistas anti-

nucleares e o PV alemão ganharam preponderância com o discurso e a difusão de propostas de 

produção energética por vias renováveis, promulgando o Programa 1000 Telhados, que 

                                                
24 (i) the mitigation of climate change; (ii) promoting energy efficiency; (iii) continued use of domestic coal and 
lignite; (iv) creating more competition in the liberalized energy markets; (v) promoting renewable energies; and 
(vi) creating a level-playing field for energy companies throughout Europe. This program was complemented by 
the phasing-out of nuclear energy  
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colocava em foco a geração de energia solar (QUITZOW, CANZLER, et al., 2016). As 

discussões em torno das formas de produção elétrica e a proteção do meio ambiente exerceram 

uma grande influência para que em 2000 fosse acordado o Ato em Energias Renováveis (AER). 

O AER tinha por objetivo dirigir esforços, métodos, técnicas de pesquisas e investimentos para 

a melhoria da produção energética através de fontes renováveis. O Ato obteve grande sucesso 

dado ao dinamismo do setor, contribuindo com a redução do valor dos painéis solares e de 

insumos para a produção da biomassa, além de promover o phase-out das UEN, a contragosto 

da coalizão conservadora agora formada por CDU/FDP. Dentre outras políticas do setor dos 

anos 2000, o AER é uma das bases para a formulação de novas políticas de transição energética 

focadas no aumento da contribuição das energias renováveis (ZIMMER, 2014). 

Com o inevitável caminho rumo ao aumento da produção de energias renováveis, a 

Grande Coalizão colocou lado-a-lado as duas pontas da discussão. Sob a chancela da Primeira 

Ministra Angela Merkel desde 2005, as medidas visavam responder intensamente a estratégia 

20-20-20 da UE: a estratégia busca alcançar em 20% a redução de emissões de GEE 

comparados a 1990; melhorar a eficiência energética em 20% e aumentar o compartilhamento 

de energia produzida por fontes renováveis em 20% (ZIMMER, 2014). No entanto, os 

desacordos da coalizão estavam centralizados na proposta do governo na extensão do phase-

out em 12 anos. A justificativa repousava sobre uma transição mais controlada, menos 

burocrática e menos brusca, mas até 2009 o fechamento das usinas, como prometido, era lento 

e contraproducente, o que parecia atender às vontades dos partidos conservadores (RENN e 

MARSHALL, 2016). 

Durante o debate no Parlamento Alemão entre a permanência ou não das UEN, o 

acidente em Fukushima alterou drasticamente, em apenas quatro meses, a balança de decisões 

em torno das políticas energéticas e mudanças sociais. O suporte nacional às UEN, que antes 

era equilibrado, sofreu uma queda em 20%, aumentando exponencialmente o desejo por 

energias renováveis e o distanciamento imediato da nuclear. A proposta de phase-out da 

Coalizão Vermelho/Verde foi reconsiderada, o que levou preocupação à coalizão contrária 

(HAKE, FISCHER, et al., 2015). 
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Figura 5 - Evolução das políticas nucleares na Alemanha, 1970 - 2025 

 
Fonte: (AGORA, 2015) 

 

Enquanto a mídia internacional denunciava a catástrofe e clamava por maiores esforços, 

a mídia nacional alemã fazia duras críticas à Coalizão CDU/FDP, pressionando o governo CDU 

de Angela Merkel a uma mudança de percepção acerca da segurança nuclear em diferentes 

níveis sociais e políticos, à guisa do maior acidente nuclear já relatado. Dada a pressão nacional 

e internacional em torno da energia nuclear, o governo decidiu por uma consulta às Uniões 

Federativas onde se encontravam as UENs. Foi declarada a Moratória Nuclear, com uma 

suspensão da extensão do tempo dos reatores de doze anos para três meses, projetando encerrar 

o funcionamento dos sete reatores mais antigos do país, além do phase-out, até 2022. Para 

espanto do Bundestag, aqueles proponentes da extensão do tempo das UENs foram os 

responsáveis imediatos pela rápida alteração na política energética, sinalizando um futuro rumo 

ao aumento de energias renováveis e uma economia de baixo carbono (HAKE, FISCHER, et 

al., 2015).  

As circunstâncias políticas e sociais da primeira década dos anos 2000 atreladas ao 

contínuo esforço dos ativistas anti-nucleares, a preponderância do PV, o problema do 

abastecimento energético dependente de outros Estados, as emissões de GEE da Alemanha e 

União Europeia e a segurança energética da região, surtiram grandes efeitos no Bundestag. Em 

2011 foi adotada uma nova política de transição energética chamada de Energiewende 2.0. Ela 

se diferencia das aspirações da Energiewende 1.0 no que tange aos objetivos a longo prazo 

estabelecidos pela nova política. Estes, consistiam basicamente no phase-out das usinas 

nucleares, no aumento das energias renováveis e na legislação das moradia e transporte para 
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medidas mais ecológicas25. No entanto, até aquele momento, a política falhava em estabelecer 

metas temporais e ações que impingissem radicalmente sobre o setor energético (SCHLÖGL, 

2015) 

Os objetivos da Energiewende 2.0 estão ancorados: 1) na eficiência e disponibilidade 

energética de forma sustentável, contínua e acessível; 2) no phase-out das plantas nucleares até 

2022; 3) na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas de redução em 80% das emissões 

de GEE até 2050, e 4) no aumento da contribuição das energias renováveis em 35% até 2020 e 

80% até 2050 (KEMFERT et al, 2013; ZIMMER, 2014; JOAS, 2016).  

Os objetivos da nova Energiewende são ambiciosos e parecem responder às demandas 

internacionais no campo da energia, sobretudo à estratégia 20-20-20 de 2007 da União 

Europeia. Todavia, os debates acerca da nova proposta concentram-se sobre as ameaças à 

segurança energética de ordem nacional e internacional e o entendimento de que, sem a 

estruturação de políticas comuns no nível regional a Energiewende não chegaria a produzir 

resultados satisfatórios para o setor elétrico no longo prazo. Isto requer a constituição de um 

complexo no qual prevaleça a segurança do suprimento e abastecimento energético e que saiba 

lidar com os problemas ambientais na UE. Entretanto, para que sejam compreendidas as 

implicações que a Energiewende tem sobre a política de energia da UE são necessárias 

explicações mais detalhadas de suas propostas, funcionamentos e algumas implicações de 

ordem nacional e regional. 

 

2.2 A Energiewende 

  

O que de fato chama a atenção para a nova proposta de transição energética é sua 

formulação a fim de promover mudanças substantivas no setor energético alemão, mas que 

numa perspectiva regional beneficiaria o sistema energético europeu. As expectativas em 

relação a Energiewende e a aceitação pública são altas. Contudo, promover uma produção 

energética baseada exclusivamente em fontes renováveis, melhorar a eficiência energética, 

reduzir as emissões de GEE, ao mesmo tempo em que elimina qualquer resquício de produção 

nuclear, tem rendido indagações acadêmicas e políticas sobre o assunto. Com um enfoque na 

segurança energética, alguns Estados-membros têm percepções que variam desde boas 

expectativas e benefícios mútuos se aplicada ao nível europeu, até o ponto como uma política 

                                                
25 Isto seria possível através do acesso à energia elétrica proveniente de fontes renováveis CO2 e da diminuição 
do consumo de energia primária da rede elétrica, o que aumentaria a geração oriunda das renováveis e reduzindo 
os impactos ambientais (SCHLÖGL, 2015). 
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que intensifica as assimetrias regionais e só criaria mais dependência, embora que de um 

fornecedor diferente. 

As atuais implicações e as indagações futuras da Energiewende são caracterizadas pela 

chamada transição energética e as características peculiares que carrega. Sobre esse conceito 

são necessárias algumas pequenas considerações. Existem diversas conceituações e 

entendimentos daquilo que viria a ser transição energética. Alguns autores, como Frank Geels26, 

por exemplo, entendem a Transição Energética (TE) a partir de outro processo maior chamado 

de Transição Tecnológica (TT). As TTs seriam parte de uma eclosão de novas tecnologias de 

diversas áreas ao fim da Guerra-Fria, o que causa desdobramentos tecnológicos para o 

cumprimento das funções societais como: transporte, alimentação, comunicação e energia. 

Sendo assim, as TTs são reconhecidas como reconfigurações sócio-técnicas, sendo estas a 

adequação dos desenvolvimentos tecnológicos e das necessidades da sociedade em também se 

desenvolver. É um movimento de substituição ou associação, onde tecnologias antigas evoluem 

ou são substituídas por conhecimentos que trariam melhores benefícios à sociedade (GEELS, 

2005). 

Considerando a tecnologia como um processo evolutivo e de constante mudança, ela 

caminha paralelamente ao processo evolutivo das sociedades e nada mais natural que estes dois 

elementos conformem uma associação capaz de promover uma TT, como por exemplo a TE. 

Todavia, as externalidades desempenham um papel importante no estímulo para as 

reconfigurações sócio-técnicas, e isto é possível de ser observado através de uma concepção 

multinível, composta por nicho-regime-cenário27. Um desses exemplos é como as discussões 

acerca das emissões de GEE, paralela a necessidade de melhora na eficiência energética, 

influenciaram a alteração da forma como é concebida a produção energética dentro da 

Alemanha. 

Portanto, a Energiewende repousa sobre o argumento de melhora do aparato tecnológico 

para geração de energia, mas contendo metas ambiciosas. Isto implica em reconfigurações 

políticas, estruturais e regulatórias na maneira como a energia é produzida, distribuída e 

remunerada na Alemanha, e em transbordamento das fronteiras através das práticas, que chega 

até a dinâmica energética da UE. Como forma de satisfazer as reconfigurações do setor 

energético, o Quadro 2 sumariza as metas estabelecidas para o curto, médio e longo-prazo. 

                                                
26 Para compreender melhor a discussão acerca da transição energética leia: GEELS, Frank. Technological 
transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. Research Policy, 
vol. 31, p. 1257 – 1274, 2005.  
27 Aquilo que aconteceria no nível cenário (o plano internacional) representa grandes incentivos para que TE’s 
sejam feitas tanto no nível do regime (o plano regional) e o nicho (o plano nacional ou doméstico) (GEELS, 2005). 
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De maneira geral, o projeto da Energiewende tem suas metas sustentadas em torno de 

quatro principais pilares:1) incentivos públicos ao sistema de energia renovável para a 

eletricidade; 2) modernização da infraestrutura; 3) descentralização de fornecimento e 

autonomia do consumidor e 4) o fim da energia nuclear. Sendo assim, o investimento estatal 

em torno desses quatro pilares é de ordem tanto econômica quanto tecnológica, pois o que tem 

sido exigido da Energiewende é um aumento cada vez maior da participação competitiva das 

renováveis, tanto na matriz local quanto nas exportações para a UE. Partindo do princípio que 

a UE é dependente das exportações russas e ucranianas de óleo e gás, aumentar a capacidade 

instalada de renováveis, ainda que localmente, tem efeitos na forma como é distribuída a 

eletricidade entre os vizinhos da Alemanha (MORRIS e PEHNT, 2016; AGORA, 2015). 

As grandes chaves da transição alemã concentram-se nas energias eólicas e solares, com 

instalações em menor quantidade na UE, mas que podem garantir alta eficiência energética. No 

entanto, por questões tecnológicas é reconhecida a incapacidade que estes dois vetores 

energéticos possuem em produzir uma grande quantidade de energia elétrica para suprir todo o 

país. Os custos adicionais na produção e a intermitência, características das duas indústrias, 

aumentavam o desafio em torna-las predominantes na matriz energética. No entanto, os 

investimentos e incentivos em infraestrutura, para que fosse possível o aumento dessas 

instalações, são pontos importantes da nova política. Isto tem colocado a Alemanha no centro 

do mercado energético europeu, uma vez que ela não exporta eletricidade a partir de qualquer 

fonte. A energia exportada é oriunda das renováveis e com baixo impacto ambiental que, dado 

ao desejo dos europeus em reduzir as emissões, é uma alternativa e tanto (FERREIRA, 2016).  

Através das metas e pilares estabelecidos pelo Estado alemão, afirma-se que este teve 

um papel importante na implantação da Energiewende, o que caracteriza o ordoliberalismo 

alemão28. Isto só foi possível graças a alguns mecanismos como as tarifas feed-in (FiT) 

previstas no Ato das Energias Renováveis. As FiTs estão na base dos financiamentos do projeto, 

pois seriam os meios de redistribuir os custos da produção de energia elétrica para a população. 

Iniciadas no começo da década de 1990, garantia, aos investidores, um retorno sobre a 

quantidade de energia renovável produzida, dentro de um tempo previamente estipulado 

(COUTURE e GAGNON, 2010). 

                                                
28 O governo participa na regulação do mercado de forma que ele possa se aproximar de um mercado perfeitamente 
competitivo 



 77 

Quadro 2 - Metas-chave da Energiewende 

 
Fonte: (AGORA, 2015)
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A base da FiT encontrava-se em oferecer aos investidores um preço que garantisse o 

retorno dos investimentos, numa das indústrias com os menores interesses até então. Isto 

estimulou pequenos proprietários de terra e grandes indústrias a confiarem seu dinheiro numa 

medida que, a longo-prazo, garantia retornos de investimentos. A simplicidade dos acordos 

entre governo e população possibilitou a multiplicação das centrais elétricas ao redor do país, 

distribuindo os custos da transição com a população, mas remunerando-a de acordo com a 

quantidade produzida (COUTURE e GAGNON, 2010) 

Com o passar dos anos a FiT sofreu algumas alterações, sendo possível que as grandes 

indústrias distribuidoras de energia elétrica comprassem a eletricidade mais cara das fontes 

verdes e a revendessem na European Energy Exchange. A diferença entre o maior valor de 

compra e o menor valor de venda é repassada ao consumidor final. No entanto, as FiT acabaram 

por serem questionadas na Corte Europeia de Justiça, alegando que a medida seria uma forma 

de subsídio, o que não estaria em concordância com as leis de livre comércio estabelecidas. 

Ainda assim, o julgamento foi positivo para a Alemanha, uma vez que as energias renováveis 

têm uma grande importância para o meio ambiente, combatendo o problema das mudanças 

climáticas e reduzindo as emissões de GEE na atmosfera (FERREIRA, 2016). 

Os mecanismos de feed-in davam autonomia aos consumidores. Através dessas medidas 

foi possível que um grande número de residências e pequenos comércios obtivessem benefícios 

com a transição energética. Isto acabou também por descentralizar as fornecedoras de energia. 

A partir do momento em que a energia renovável pode ser produzida no telhado das residências 

e comércios, e pode ser transportada a locais mais próximos, o monopólio das grandes 

indústrias energéticas é reduzido (QUITZOW, CANZLER, et al., 2016). Em números, os 

pequenos produtores passaram a contribuir com parcelas significativas de 46% da produção 

com bases renováveis contra 13% das grandes produtoras. Isto exemplifica o caráter 

democrático da TE alemã, ao propiciar a participação na geração e na remuneração do setor 

energético nacional (FERREIRA, 2016). 

Com o aumento da participação das energias renováveis na matriz energética, as 

melhorias políticas, melhorias do financiamento e de infraestrutura do setor, restava colocar no 

centro das discussões a mudança do paradigma da energia nuclear. Sobre este pilar, 

concentraram-se diversos debates e desafios políticos, sociais e econômicos. Foi também 

através dos ativistas anti-nucleares e dos ambientalistas que as preocupações com a redução das 

emissões dos GEE foram colocadas no centro das discussões da Energiewende. Grande parte 

da população alemã entende a energia nuclear como um risco desnecessário e incoerente com 
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a proposta da economia verde29. Contudo, como descrito anteriormente, dentre os grandes 

motivadores da política, além dos ativistas, encontram-se as alianças Verde/Vermelha e os 

acidentes nucleares ao redor do mundo (MORRIS e PEHNT, 2016). 

As quatro grandes empresas de energia do país (EnBW, RWE, Eon, e a sueca Vattenfall) 

foram obrigadas, de acordo com o Ato das Energias Renováveis, a encerrar a produção de suas 

usinas nucleares. O objetivo era reduzir a participação nuclear no fornecimento de energia e 

financiar a produção por fontes renováveis, mas acabou por gerar incentivos negativos. As 

empresas redirecionaram os investimentos para as usinas de carvão e gás natural, o que vinha 

na contramão dos objetivos ambientais, dos mecanismos estabelecidos pelo Ato de Energias 

Renováveis, e da dependência de importações de energia elétrica. Isto só foi revertido com a 

redefinição das FiT após o acidente na usina nuclear de Fukusima em 2011, quando as grandes 

empresas sofreram perdas de receita, e a União Europeia passou a questionar a segurança das 

plantas nucleares (MORRIS e PEHNT, 2016). 

Além do mais, encontram-se também as preocupações ambientais que centralizavam as 

iniciativas dos Estados-membros na redução de GEE. A queima de carvão e óleo para a 

produção de energia elétrica libera uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, o que aponta 

para uma economia não sustentável. A descarbonização do suprimento de energia é um objetivo 

que rodeia a todos os Estados que dão suporte ao discurso do International Panel on Climate 

Changes, IPCC, isto inclui a maioria dos países europeus, sobretudo aqueles vizinhos da 

Alemanha. Sendo assim, após a COP 21 em 201530 um grupo de 34 indústrias alemãs passaram 

a declarar suporte às medidas de redução de emissões, e prometeram se tornarem pioneiras nas 

tecnologias de proteção climática (MORRIS e PEHNT, 2016). 

A prevenção dos efeitos danosos das mudanças climáticas é uma grande 

responsabilidade do país. A Alemanha pode ser considerada uma grande potência regional com 

capacidades econômicas e tecnológicas se comparada aos seus vizinhos e até mesmo ao mundo, 

portanto, tem potencial para estruturar na região políticas comuns ao setor energético que 

evitem o aumento da temperatura do Planeta Terra. Há também uma preocupação com a 

conservação dos recursos naturais, pois para que as renováveis sejam produzidas, tanto o 

                                                
29 Economia verde é um termo utilizado para descrever o conjunto de processos produtivos, não somente 
energéticos, os quais quando aplicados a um país ou região promovem o desenvolvimento com bases sustentáveis 
e amigáveis ao meio ambiente e sociedade (MORRIS e PEHNT, 2016; GEELS, 2005) 
30 A Conferência das Partes, COP, teve sua 15a reunião em 2015 em Paris. As COPs acontecem todos os anos com 
o objetivo de discutir políticas para a implementação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança e 
Clima, bem como a discussão de medidas para combater as mudanças climáticas. 



 80 

material usado quanto os resultados da produção são comparativamente menores e menos 

agressivos ao meio ambiente em relação aos combustíveis fósseis (JOAS, PAHLE, et al., 2016). 

Além da produção por fontes fósseis ser mais agressiva ao meio ambiente, a manutenção 

dessa forma de produção elétrica acirra cada vez mais a dependência internacional, de todos os 

países da UE. A Alemanha ainda possui uma grande dependência de importações energéticas, 

principalmente do gás produzido na Rússia com cerca de 40%. Os combustíveis fósseis são 

mais vulneráveis aos efeitos do mercado e a existência de crises petrolíferas como na década 

de 1970, ou crises no suprimento de gás como na Ucrânia em 2013, apontam para uma 

descontinuidade no fornecimento. Isto prejudica diretamente os países da UE dependentes dos 

recursos energéticos e aponta para o aumento das preocupações entre eles sobre o setor de 

eletricidade (MORRIS e PEHNT, 2016). 

Enquanto os Estados-membros percebem que as ameaças ao meio ambiente, como as 

mudanças climáticas e a poluição do ar e da água, têm consequências materiais na segurança 

energética, elas ainda podem ser combatidas. O aumento das renováveis e a redução da 

dependência de importação ou produção doméstica dos combustíveis fósseis amplia a 

probabilidade de que o fornecimento de energia não sofra variações de preço, além de aumentar 

a eficiência energética. Atingir a eficiência energética requer a coordenação de políticas 

ambientais e energéticas, e garante em longo-prazo o fornecimento energético com bases 

renováveis, com baixo índice de intermitências e a estabilização ou redução das emissões de 

GEE (BROWN e DWORKIN, 2011). 

De maneira geral, a Energiewende é uma política de transição energética que visa o 

aumento da diversificação da matriz energética para a geração de energia por fontes renováveis 

e que resolva o problema da dependência europeia. Isto parte do pressuposto de que tal 

dependência é uma grande ameaça à segurança energética da UE, pois condiciona o suprimento 

de energia as políticas externas ao bloco. Os combustíveis fósseis tornam os sistemas elétricos 

menos eficientes e mais poluidores, o que também ameaça a existência do Planeta Terra por 

contribuir com os efeitos negativos das mudanças climáticas. Ora, ainda que a Energiewende 

seja uma política local, sua adoção no nível regional tem impactos políticos e pode gerar 

benefícios comuns a segurança dos setores energéticos, tanto da reformulação das políticas 

locais quanto da integração de um sistema europeu pautado na utilização sustentável da energia 

e de suas fontes. 

 

2.3 Os desafios da Energiewende no campo político  
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Conseguirá um país industrializado, que consome uma quantidade substancial de 
energia e que ainda possui emissões elevadas, alcançar os objetivos ambiciosos sem 
prejudicar a segurança energética, disparar um aumento massivo nos preços de 
energia e, acima de tudo, assustar os setores industriais intensivos em energia? 
(DEUTSCHE BANK, 2012, p.2 apud FERREIRA, 2016)  

 

De certa forma, a Energiewende alterou significativamente a forma como é produzida e 

distribuída a energia elétrica no país e na região. 

 

Gráfico 3 - Produção Total de Energia da Alemanha em 2016 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da Fraunhofer (2016) 

 

Se comparada a 2010, ano que antecedeu a adoção da Energiewende, a participação das 

energias renováveis na matriz energética dobrou em porcentagem. Sobretudo, as fontes 

fotovoltaica e eólica se tornaram o carro chefe na produção elétrica para o país, e contam ainda 

com maiores expansões e mais incentivos, uma vez que foram observados os resultados 

favoráveis obtidos nesse período. Desde então a Alemanha passou a contribuir cada vez mais 

para o aumento do compartilhamento das fontes renováveis na matriz energética europeia. 

A Energiewende é um programa ambicioso proposto pela Alemanha. Entretanto, estas 

grandes ambições encontram diversos problemas políticos no nível nacional e internacional. 

Em relação a política nacional, podem ser destacados os problemas de articulação entre as 

instâncias governamentais. Existe uma diferença muito grande de provimento energético entre 

o norte e o sul do país, bem como cada cidade e Unidade Federativa tem suas políticas 

preliminares em torno da energia. Assim sendo, nem toda a produção ao norte do país por fonte 
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eólica, certamente, chegará ao sul, dado a tecnologia ainda primária no processo de transição 

energética. O desenvolvimento de novas tecnologias é um dos grandes objetivos da 

Energiewende, pois entraves podem ser intensificados no que diz respeito a atender as 

demandas do norte e do sul (KEMFERT e HORNE, 2013).  

Além deste, ainda se faz necessário resolver outros desafios como: a adequação de redes 

de expansão para a energia proveniente de fontes renováveis, visando evitar a sua dissipação, 

que pode ser maior durante a transmissão entre centrais elétricas; uma distribuição inteligente 

de redes que mantenha o provimento energético a níveis sustentáveis; o armazenamento efetivo 

dos recursos renováveis para fases de pico na produção; e, por último, a harmonização dos 

preços da energia, priorizando a inclusão social durante todos os períodos do ano. Sendo assim, 

para que a Energiewende continue a funcionar dentro do país requer uma boa governança 

interna, com características de “efetiva, eficiente, e um conjunto de instituições legítimas e 

atores engajados no processo de negociação com uma questão de domínio público” 

(KEMFERT e HORNE, 2013, p. 2). Outra crítica está relacionada ao que fazer com as usinas 

nucleares após o processo phase-out, uma pergunta ainda sem resposta, dado o tempo do 

processo de desmantelamento de uma planta nuclear, e requerendo ainda estudos e mais 

técnicas relacionados a temática. 

Além dos desafios de ordem política nacional sumarizados anteriormente, a outra face 

dos problemas da Transição Energética repousa sobre a dinâmica da política internacional, 

sobretudo europeia. A questão da energia no continente europeu é delicada dados os 

condicionantes geográficos e geológicos da região, o que priva determinadas regiões mais ao 

centro do usufruto de recursos naturais para geração de energia elétrica. Ao norte do continente, 

a Rússia é pujante na exportação de óleo para o centro, o que causa uma dependência de todos 

os seus importadores, bem como o mercado energético europeu funciona de forma a se 

estabilizar em meio às diferentes, mas ainda altas, demandas energéticas (LAGSDORF, 2011). 

O Conselho Europeu (órgão que estabelece as orientações políticas para a UE) estabeleceu que 

as políticas de abastecimento energético são de responsabilidade de cada governo do concerto, 

entretanto, as decisões devem ser adotadas tendo em mente o ‘espírito de solidariedade’ entre 

os Estados Membros. No princípio a Energiewende era uma política alemã, mas com o passar 

do tempo é possível observar o quanto ações adotadas em torno da energia impactam a Europa 

bem como a própria União Europeia (KNOPF, PAHLE, et al., 2012). 

Desde o princípio a transição alemã era encarada como uma política vanguardista em 

sua essência, mas que vinha de encontro a diversos Estados Membros. Isto se justifica pela 

adoção de medidas imediatistas para que fossem organizadas capacidades que então 
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promovessem as mudanças necessárias, além de não permitir aos países vizinhos a adaptação 

no longo prazo (ZIMMER, 2014). O projeto era isolacionista e não vinha ao encontro dos 

interesses da UE tanto na pauta de disponibilidade energética e combate às mudanças 

climáticas, sendo até mesmo possível que ao desmantelar usinas nucleares de forma acelerada, 

tornava o caminho da TE ainda mais longo. O preço da energia no curto prazo oscilou, chegando 

a atingir um baixo valor logo no começo se comparado aos preços praticados anteriormente, no 

entanto, ainda continua alto e está entre os preços mais caros na Europa. Isto pode ser uma 

consequência do phase-out acelerado das usinas nucleares, e a retomada da geração via 

combustíveis fósseis. Estes e outros fatores provocaram a elevação dos preços no mercado 

elétrico europeu, reduzindo a credibilidade da Energiewende (KNOPF, PAHLE, et al., 2012). 

No curto prazo a dependência energética foi aumentada, e as importações, especialmente da 

Rússia e Noruega do gás e óleo, aumentaram para todo o continente. 

A ausência de conexão norte-sul no país criou uma dependência das redes energéticas 

da Polônia e República Tcheca. No entanto, ambos não conseguem suprir as demandas da 

Alemanha, o que aponta para um problema de ameaça a eficiência e segurança energética, bem 

como da redução da disponibilidade interna, levando ambos a clamar por uma interrupção da 

política (ZIMMER, 2014). Nos últimos anos a produção interna de óleo, gás e carvão tem sido 

reduzida, dada a escassez dos recursos, o que aumentou ainda mais a dependência externa e as 

importações provenientes da Rússia. Todavia a redução das importações é um dos objetivos da 

Energiewende o que aponta para uma perda do mercado russo de exportação de energia, uma 

abrupta quebra na dependência europeia (AMELANG, 2015). Para além disso, a crise ucraniana 

nos últimos anos somente intensificou a ausência de disponibilidade de recursos naturais ao 

continente europeu (OFFENBERG, 2014). 

A redução das importações provenientes da Rússia era uma possibilidade, caso a política 

de transição obtivesse sucesso. Todavia, com o corte da geração energética pela fonte nuclear, 

ocorreu um aumento dos preços da eletricidade tanto dentro do país quanto na UE, um aumento 

de emissões de CO2 causado pelo retorno a fontes não renováveis e uma redução de 

disponibilidade, eficiência e segurança energética nos períodos de pico (quando o sol e o vento 

não são suficientes). Estes elementos apontam para uma incompatibilidade de políticas entre o 

nível nacional e regional, pois o que é esperado pelo Conselho Europeu e pelo AER, estão 

dissonantes em meio a uma crise econômica internacional, que reduziu a probabilidade de 

aumento de investimentos do setor energético dos países europeus (OFFENBERG, 2014). 
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Tabela 1 - Produção elétrica em bilhões de quilowatt/hora na Alemanha de 1990 a 2015 

 
Fonte: RENN, 2016 

 

No princípio, a Energiewende era uma política exclusiva da Alemanha. Contudo, com 

a onda de energias renováveis e as diversas políticas que suscitaram dado as ameaças das 

mudanças climáticas e segurança energética dentro da Europa, coloca em dúvida o 

comportamento alemão frente a esses problemas. A preocupação com as mudanças climáticas 

perpassa pela disponibilidade de recursos energéticos, a alocação da matriz energética e a 

eficiência energética. Sendo assim, são necessárias respostas no que diz respeito a compreensão 

do processo que levou a Alemanha a adotar uma medida tão radical como essa. Outrossim, as 

implicações dessa mudança de conjuntura têm como foco a alteração do paradigma energético 

na UE, e no desenvolvimento de uma nova dinâmica de produção por fontes renováveis. 

Após cinco anos de decisões ocorrendo dentro da Alemanha é possível que alguns 

problemas relacionados aos recursos energéticos, ainda que prerrogativa de cada Estado, 

deveriam ter como principal norteador a harmonização de procedimentos e políticas no nível 

regional. Aponta-se então para um processo de europeização da Energiewende, pois as ameaças 

no longo-prazo requerem balizas de origem regional. Sinaliza-se para uma melhora do 

compartilhamento dos recursos energéticos, através do desenvolvimento de políticas de 

segurança energética comuns. Os objetivos da Energiewende foram difundidos na UE e muitos 

países compreenderam a necessidade de estabelecer uma geração de energia sustentável com 

baixas emissões de GEE e o aumento das renováveis. Ações individuais levam a desfechos sub-

ótimos numa região tão energeticamente (inter)dependente como o continente europeu 

(FISCHER e GEDEN, 2011), e por esse fato, a constituição de um complexo regional de 

segurança energética é uma maneira de evitar que as ameaças se concretizem. 
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2.4 Conclusão do capítulo 

 

Este capítulo pretendeu investigar o desenvolvimento das políticas energéticas alemãs 

no período que antecedeu a chamada Energiewende, tendo como foco a construção do objeto 

de pesquisa. A complexidade de todo o processo demonstrou o quanto a política energética 

requer um alto nível de preocupação pelos governantes, além de como é necessário estar atento 

as modificações do cenário internacional para garantir a sobrevivência e segurança da 

população. Ademais, foi notório o quanto a percepção do setor energético sofreu impactos 

significativos pelos conflitos entre Unidades Federativas e o Estado alemão, entre partidos 

políticos e pela força e motivações da opinião pública. Considerando estas variáveis, foi 

possível perceber que estes percalços dificultavam continuamente a adoção de uma política 

responsiva à segurança energética, e que contasse com um alto grau de eficiência. Além disso 

foi possível constatar a influência do Partido Verde sobre o conjunto dos membros do 

Parlamento, sendo capaz de mobilizar a população, ativistas e mídia tendo em vista garantir 

que as propostas ganhassem força e fossem consideradas. 

Todavia o ponto central do estudo encontra-se sobre o processo em si da adoção de um 

conjunto de políticas de transição energética, mas que tampouco foi construído de imediato em 

resposta as tendências internacionais e demandas nacionais. Desde o princípio, quando se falava 

em energia, a eficiência era o que norteava as propostas, tanto pela necessidade geográfica e 

geológica de maior produção em menor espaço e com menos recursos, quanto pela necessidade 

social e política em responder às demandas do aumento populacional e do consumo e 

considerações em torno da questão ambiental. 

O destaque no cenário internacional é percebido na medida em que as discussões 

ambientais proliferam e são fortalecidas e, dentro desse nicho são identificados condicionantes 

que poderiam tornar os objetivos dos ambientalistas mais ou menos viáveis. A condicionante 

central aqui é a energia e como o seu paradigma foi alterado com o passar dos anos e das 

evoluções tecnológicas. Com as novas descobertas tecnológicas para produção energética e a 

conjuntura internacional um novo paradigma, que encontra em seu cerne as fontes renováveis 

e o distanciamento das usinas nucleares, pôde ser colocado em prática.  

As ameaças em torno do suprimento de recursos energéticos são problemas reais da UE. 

Dado ao nível de imbricação dos países em relação setor energético todos eles dependem em 

maior ou menor medida de recursos externos, especialmente dos combustíveis fósseis 

provenientes da Rússia. No entanto, à guisa de uma análise histórica da Energiewende, aponta-

se para um futuro repleto de mudanças que não passam somente pelo nível doméstico, e a 



 86 

discussão do cenário internacional é importante para a análise. Estando a UE localizada numa 

região com baixa diversidade geográfica e geológica e com difícil capacidade para produzir 

energia, aquilo que os Estados membros fazem quanto à energia implica diretamente na 

dinâmica energética do bloco. Portanto, a Energiewende parece apontar para uma necessidade 

de coordenação no nível regional, e a criação de políticas de segurança energética coordenadas 

na UE. Retroceder ao insulamento não parece ser uma resposta cogitada, mas o que se propõe 

provavelmente tende a levar à formação de um complexo de segurança energética cujo ator 

central é a Alemanha. 



 87 

3 MANTENDO AS LUZES EUROPEIAS ACESAS 

 

Neste último capítulo será apresentada a análise do caso da Energiewende sob a ótica 

da teoria de complexo de segurança com foco no setor de energia, aqui denominada de 

complexo/comunidade regional de segurança energética. O objetivo deste capítulo repousa no 

esforço analítico em responder a pergunta originária deste trabalho: “Como a Energiewende 

converge a União Europeia para um complexo regional de segurança energética?” O complexo 

regional de segurança energética é entendido enquanto um cluster de preocupações 

interconectadas de Estados próximos sobre o setor energético. A forma de interação é analisada 

historicamente de acordo com o padrão de amizade ou inimizade. Quando prevalece o padrão 

de amizade pode ser que seja desenvolvido um sistema de interdependência energética. Quando 

prevalece o padrão de inimizade é desenvolvido um sistema de dependência energética. 

Contudo, o padrão de relação histórico entre amizade ou inimizade deve ser 

relativizado. Não necessariamente, quando existe algum tipo de dependência energética 

caracterizará um padrão de inimizade, uma vez que acordos comerciais podem ser estabelecidos 

entre os países para viabilizar o suprimento continuo de recursos energéticos ou de eletricidade. 

No que tange os membros da UE ou até mesmo a Europa, no processo da formação do CRSE, 

existiram tensões características entre os países, mas que não beiram a completa inimizade, uma 

vez que, historicamente, salvo a região da Criméia que apresentou um conflito materializado, 

o que ocorreu foram mais tentativas de estabilizar os ânimos através de políticas internacionais. 

Existe uma tensão que balanceia o tipo de relação que os países têm uns com os outros no setor 

energético europeu. Não chega a ser uma relação permeada, exclusivamente, pela inimizade 

mas em casos específicos pode se apresentar como. 

 

3.1 Como a Alemanha entende as ameaças à segurança energética na União Europeia 

 

Estabelecidos os devidos esclarecimentos sobre a nova política de transição energética 

da Alemanha, a Energiewende, faz-se necessária a demonstração de como ela suscita um 

potencial de reconfiguração do CRS europeu, especificamente no que tange ao setor energético 

dos países. A Alemanha, assim como os outros 26 membros31 da União Europeia, gozam de 

uma possibilidade política internamente importante àquela região, chamada de Europeização. 

                                                
31 Até meados de 2016 o Reino unido fazia parte da União Europeia totalizando 28 membros. Todavia, após a 
votação do referendo Brexit no dia 23 de junho de 2016 o país confirmou sua saída do bloco, conformando 27 
membros. 
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Tanto as normas e regras da UE são comunicadas entre os membros e isso pode acarretar 

mudança de comportamento, quanto ações empregadas domesticamente podem ter efeitos 

regionais, levando os demais Estados a um processo de imitação (BULMER e LEQUESNE, 

2002; TSARDANIDIS e STAVRIDIS, 2005). 

Este processo de europeização de práticas está na base da formação da União Europeia. 

É possível afirmar que a região europeia se (re)organiza desde o princípio em complexos de 

segurança. Um destes indícios seria quando em 1951 foi estabelecida a Comunidade Europeia 

de Carvão e Aço (CECA), que tinha como principal orientação estabelecer condições que 

fortalecessem a gestão do carvão e metal, assegurando o emprego da população e evitando 

impactos na economia dos Estados membros (CVCE, 2015). Seis anos mais tarde a criação da 

Comunidade de Energia Atômica Europeia (EURATOM, sigla em inglês) foi essencial para 

fortalecer a segurança energética entre os países membros, ao colocar regras para o controle da 

energia nuclear (LAGSDORF, 2011). Em ambas as organizações, tanto na CECA quanto na 

EURATOM, observa-se um compartilhamento de normas e práticas para que o objeto da 

segurança, no caso a energia, não crie complicações políticas ou materiais e ameace a relação 

dos países membros. 

Até o final da 2a Guerra Mundial, a política energética da Europa era de 

responsabilidade nacional, o que colocava alguns entraves nas negociações, uma vez que a 

maioria dos países desejava ter o máximo de independência energética. Mas a Europa é uma 

região de proporções geográficas pequenas, bem como é o espaço de nações com histórias 

diferentes, mas complementares no que diz respeito a política e, portanto, adotar uma visão 

unilateral do caminho a ser seguido em busca de uma completa independência ou autonomia 

energética não era o melhor a ser feito (LAGSDORF, 2011). O problema energético se encontra 

no centro de algumas políticas nacionais dos Estados da União Europeia, bem como uma 

resistência ainda grande em ceder a uma unidade supranacional (ANDOURA e VINOIS, 2015; 

LAGSDORF, 2011). 

Ainda que a proposta de uma mudança completa do sistema elétrico do país pareça 

isolacionista, as intenções da Energiewende são para além das fronteiras, como confirmado pela 

Chanceler Angela Merkel: 

 
“Não há outro país comparável ao redor do mundo que enfrenta uma mudança tão 
radical no seu fornecimento energético (...). Mas não sejamos bobos: o mundo olha 
para nós com um misto de incompreensão e curiosidade para ver se é possível para 
nós realizarmos esta transição energética, e se assim for, como. Se obtivermos 
sucesso, isto se tornará – e eu estou convencida disso – outra proeminente exportação 
alemã. E eu estou também convencida de que, se esta transição energética pode ser 
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realizada em algum país, este país é a Alemanha”32 (STEINBACHER e PAHLE, 
2015, p. 2, tradução nossa) 

 

O discurso da Chanceler Alemã expõe o caráter regionalista da proposta, e denota as 

intenções políticas do país ao colocar a Energiewende como uma “proeminente exportação 

alemã”. O Prof. Dr. Matthias Zimmer (2014), membro do Bundestag desde 2013 e do mesmo 

partido político que Angela Merkel, chama a atenção exatamente para esse ponto ao discutir a 

necessidade de inovação política frente as novas ameaças energéticas. Era necessário que a TE 

alemã fosse colocada no âmbito da UE pois somente assim, os próprios objetivos desenhados 

pela política se realizariam. Outros atores importantes estão alinhados com a concepção da 

Chanceler, um deles é Sigmar Gabriel, Ministro das Relações Econômicas e Energia, que 

reafirma o caráter internacional da transição energética (LIEDTKE, 2015). Durante o evento 

Berlin Energy Transition Dialogue, promovido pelo mesmo Ministério em 2014, o ministro 

reafirmou que a Energiewende: 

 
“(...) irá nos permitir reduzir nossa dependência das importações de óleo e gás, ao 
passo em que atinge nossas metas de proteção climática e, não menos importante que 
os demais, avança o desenvolvimento e o uso de novas e promissoras tecnologias no 
mercado global”33 (AMELANG, 2015, p. 2, tradução nossa) 

 

Assim como Gabriel, o secretário de Estado Stephan Steilein discute a importância das 

energias renováveis na eficiência energética num contexto de TE. O Secretário entende que a 

Energiewende faz um descolamento entre crescimento econômico e a produção de eletricidade 

com combustíveis fósseis, além de reduzir a dependência das importações. Ela permite ao país 

crescer economicamente através da exportação do excedente produzido a partir das fontes 

renováveis, reduzindo a dependência dos combustíveis fósseis e as emissões de GEE 

(LIEDTKE, 2015). Sobre a perspectiva do governo de Merkel, a Energiewende tem potencial 

para o cumprimento de metas ambientais e de segurança, mas ao mesmo tempo requer muita 

atenção e responsabilidade, pois as mudanças até os primeiros marcos de 2020 são grandes, e 

podem acabar por tornar ainda mais difícil a transição (FISCHER e GEDEN, 2011). 

                                                
32 There is no other comparable country in the world that tackles such a radical change of its energy supply (...). 
But let‘s not fool ourselves: the world is looking at us with a mix of incomprehension and curiosity to see if it is 
possible for us to accomplish this energy transition and if so, how. If we succeed, it will become – and I am 
convinced of this – another prominent German export. And I am also convinced that if this energy transition can 
be accomplished in a country, it’s Germany. 
33(…) will enable us to reduce our dependence on oil and gas imports while reaching our climate protection targets 
and, not least of all, advancing the development and use of new and promising technologies in global markets. 
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De acordo com os membros políticos da Alemanha, a Energiewende é um projeto 

internacional e que, com o passar do tempo, deve influenciar o desenvolvimento constante de 

novas políticas energéticas e climáticas. Os objetivos delineados pela Energiewende e a forma 

como são comunicados academicamente e politicamente permitem ao país se posicionar como 

um líder para assuntos energéticos no cenário europeu. Isto pode implicar na reprodução 

regional de suas práticas e paulatinamente alterar a forma como o paradigma de produção 

energética é compreendido na UE. Sendo assim, é possível observar uma proeminência da 

Alemanha como um ator com liderança e centralidade em segurança energética e políticas 

climáticas (STEINBACHER e PAHLE, 2015; OZDEMIR, 2014; AGORA, 2015). 

As motivações, ameaças e benefícios quando comunicados frente a União Europeia fez 

com que novos atores reverberassem o discurso de proteção ao meio ambiente, segurança 

energética e o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. O Presidente da 

Conferência de Segurança de Munique34, Wolfgang Ischinger, entende que a diplomacia e a 

questão energética dentro do continente europeu sempre estiveram conectadas e que há uma 

necessidade de maior alinhamento dessas políticas (AMELANG, 2015). Ele ainda salienta que 

a “Política energética é a política de segurança europeia”35 (AMELANG, 2015, p. 1, tradução 

nossa) e que novas medidas políticas devem ser adotadas em ordem para estabelecer novos 

rumos a segurança energética europeia.  

O debate doméstico da Alemanha é acompanhado de perto pelos membros da U.E. e a 

estratégia pode se tornar um caminho mais curto e eficaz rumo a um desenvolvimento seguro 

do fornecimento de energia da região. Como ainda discute Ulrich Grillo, Presidente da 

Federação das Indústrias Alemãs, é necessário estar atento para o aumento da demanda de redes 

interconectadas de eletricidade na Europa, além da melhora de eficiência energética da região 

tendo como base a europeização da Energiewende (LIEDTKE, 2015). O potencial da 

Energiewende em evitar as ameaças da “Guerra por Recursos” também é ressaltado pelo Diretor 

do Greenpreace, Kumi Naidoo. Ao discutir a segurança energética na Europa, ele afirma que o 

paradigma até mesmo daquilo que concebemos quanto ao termo deveria mudar, uma vez que 

ele estaria relacionado mais a imagens de turbinas de vento ou longas instalações de painéis 

solares, do que a ideia de ataques ao Oriente Médio, por exemplo. Outrossim, ainda discute o 

                                                
34 A Conferência de Segurança de Munique é um dos fóruns internacionais desde 1963 que discute políticas 
voltadas para a segurança do mundo. Foi instituída em 1962 como Conferência de Munique Sobre as Ciências 
Militares, mas com o passar dos anos voltou-se a discutir assuntos da temática de segurança em geral. A 
Conferência não tem poder de resolução, mas se comporta como um espaço de diálogo entre acadêmicos, 
presidentes, ministros e militares  
35 Energy policy is European security policy 
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quanto os combustíveis fósseis desempenham um papel de manutenção de conflitos 

internacionais e desestabilizam os Estados que são dependentes deles (NAIDOO, 2015). 

Naidoo ainda discute a necessidade de se pensar a transição energética frente as 

mudanças climáticas, problema central para o Greenpeace. Além disso, ele chama a atenção 

para a liderança ambiental exercida por Angela Merkel, quando na ocasião da Cúpula do G7 

em 2007, discursou contrariamente ao presidente Bush no sentido de não alterar a proposta de 

conter a elevação ano a ano da temperatura global em até 2 graus célsius. Naidoo clamou ainda 

para que a Chanceler promovesse os resultados da Energiewende na União Europeia e em todo 

o mundo (NAIDOO, 2015). As metas da nova política de transição são ousadas e criam 

incertezas sobre sua viabilidade numa região tão interconectada e interdependente. 

Considerando os discursos de atores notáveis sobre as ameaças energéticas, a União Europeia 

percebe a necessidade de implementação de novas legislações internas para a segurança da 

produção e que no cenário regional viabilizassem um mercado de energia mais organizado e 

menos nocivo. No entanto, a Alemanha há muito vinha considerando estas metas, e em 2012 

partiu para ações individuais que, num primeiro momento, não direcionavam efeitos ao bloco 

(FISCHER e GEDEN, 2011). 

Alguns países membros da UE até o final de 2013 ressaltavam o caráter isolacionista da 

Energiewende, se posicionando contrários a Alemanha. Contudo, Segundo Kidd (2014) quando 

o conflito travado na região da Crimeia entre Rússia e Ucrânia em 201436 estourou, ocorreram 

algumas interrupções do suprimento pela Gazprom para a Europa Central. Isto poderia ameaçar 

a disponibilidade de recursos energéticos para os países, o que redirecionou a atenção da UE. 

Como será apresentado na próxima seção, eventos como o conflito na Criméia, os debates 

relacionados ao paradigma de produção energética e dependência de fontes fósseis e o perigo 

das mudanças climáticas, acabou por renovar a atenção dos países para a segurança energética 

e também para os resultados que porventura a Energiewende poderia obter. Houve uma redução 

da quantidade de óleo, gás e carvão importados da Rússia e, consequentemente, uma tendência 

em ceder a novas propostas energéticas mais seguras e eficientes.  

Em resposta, as ações políticas empregadas pela Alemanha são em prol da criação de 

um sistema de fornecimento energético que responda às ameaças provenientes tanto dos efeitos 

                                                
36  Foi um dos conflitos travados em 2014 entre Rússia e Ucrânia para a anexação da região da Criméia. Desde 
2012 a região pertencia a Rússia, no entanto, no dia sete de agosto de 2014 a Rússia acusou a entrada de terroristas 
ucranianos para sabotar as eleições parlamentares. A Ucrânia afirmou que este evento foi a criação de um pretexto 
por parte da Rússia para algo mais sério, dando início as hostilidades. As justificativas para a anexação divergem 
quanto a origem, podendo ser a proteção da etnia russa, o domínio sobre recursos energéticos ou criação de um 
corredor via Mariupol. Para saber mais, leia: http://www.bbc.com/news/world-europe-25182823 
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destrutivos das mudanças climáticas quanto da necessidade de segurança energética europeia. 

Sendo assim, é necessário identificar de que forma essas ações e mudanças de comportamento 

impingem sobre os atores com proximidade geográfica, como eles as compreendem. 

 

3.2 Como a Energiewende chega até a União Europeia 

 

A partir de 2014, influenciados pela Alemanha e seu projeto energético, os membros da 

U.E. empenharam-se em alterar a forma como era concebida a produção energética em seus 

países (KIDD, 2014). A Península Ibérica, embalada pela onda de economia de baixo-carbono, 

integrou à matriz energética o compartilhamento das renováveis. Em 2013 foram lançados 

novos planos de ação voltados a aumentar a capacidade instalada de energias solar e eólica, 

aumentar a eficiência e diversidade de fontes energéticas e reduzir as emissões de CO2. Em 

Portugal, o horizonte para conclusão destas e de outras metas é até 2020, alinhado aos objetivos 

20-20-20 da U.E. e promovendo ainda um aumento de mais de 60% das bases renováveis 

(ADENE, 2013). Além disso, a Agência para Energia (ADENE) realizou entrevistas no interior 

do país no sentido de verificar o conhecimento da população sobre a temática de segurança 

energética. A partir da obtenção dos dados foram confeccionados comunicados para 

distribuição pública a fim de conscientizar a população sobre o escopo e a importância da 

temática37. A iniciativa se estende desde as moradias mais simples até as grandes indústrias, 

centros comerciais e escritórios governamentais (ADENE, 2013).  

Já na Espanha a situação anda um pouco diferente. Segundo Morris e Pehnt (2016), 

apesar dos novos planos energéticos desde 2009 poucos foram os alcances, e as metas são 

relativamente mais moderadas se comparadas ao ímpeto regional. Desde então, houve uma 

queda do incentivo público e privado ao aumento de painéis solares e turbinas, e mesmo com o 

novo fôlego adquirido em 2013, ainda sim, a situação de crise financeira do país o 

impossibilitou de alinhar sua nova política energética. Os efeitos disso podem ser a 

incapacidade de completar as metas até 2020, aumentar a dependência energética regional em 

relação à Rússia, além de permanecer num paradigma de produção energética mais caro, 

poluente e desigual. As causas parecem ser a falta de planejamento a longo-prazo sendo 

substituída por medidas menos ostensivas. 

Segundo Agora (2015), outros Estados influenciados pela Energiewende como a 

Dinamarca, Itália, Irlanda e Suíça também aspiravam a uma transição energética. A Dinamarca 

                                                
37 Para acesso a pesquisa completa visite o site: http://www.adene.pt/sites/default/files/1-comunicar_ee_adene.pdf 
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estabeleceu uma meta no aumento de 100% em fontes renováveis para eletricidade até 2050, 

iniciando 2014 aumentando para 39% da eletricidade consumida oriunda de fontes renováveis. 

Obviamente, existem peculiaridades estratégicas em cada uma das políticas, mas todas elas 

estão em consonância com os objetivos estabelecidos pela UE, numa conjuntura pós 

Energiewende. A Suíça e a Itália demonstraram comportamento semelhante quanto a segurança 

das instalações nucleares. Isto motivou a promulgação do phase-out das usinas nucleares, além 

de fortalecer o setor energético com foco nas renováveis. A Irlanda estabeleceu metas 

superiores aos 20-20-20 ao fixar um aumento de 40% das renováveis até 2020 ancorado 

principalmente em turbinas de vento.  

No entanto, um dos posicionamentos mais idiossincráticos é o da França que, apesar do 

novo projeto de 2015, “La Transition Énergétique pour la Croissance Verte”38 ainda não 

conseguiu promover resultados satisfatórios. A França, assim como a Alemanha, é um ator 

importante dentro do bloco europeu, principalmente sobre a questão energética e, tendo em 

vista os objetivos de aumento da eficiência e segurança energética e combate aos efeitos das 

mudanças climáticas são necessários esforços maiores (MINISTÉRE DE 

L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE E DE LA MER, 2015). Apesar da República 

Francesa ter aumentado a capacidade instalada de energia solar (de 2760 MW em 2011 para 

5654 MW em 2014) e eólica (de 6019 MW em 2010 para 9068 MW em 2014), segundo dados 

da European Commission (2016), não tem conseguido discutir políticas nucleares ou apresentar 

metas mais ambiciosas. O país é inteiramente dependente das usinas termonucleares e sofre 

pressões internacionais de ativistas como o Greenpeace e também de seus vizinhos, no sentido 

de iniciar um phase-out nuclear e aumentar o compartilhamento de renováveis. Com as eleições 

parlamentares de 2017 se aproximando, os esforços se tornam cada vez mais fracos em torno 

de políticas que fomentem a TE ou ao combate dos efeitos das mudanças climáticas, mas as 

pressões a nível nacional e regional ainda continuam (MORRIS e PEHNT, 2016). 

Segundo Morris e Pehnt (2016), a Polônia e a República Tcheca ainda caminham a 

passos curtos em torno de uma TE. 2015 foi um ano de renovações políticas no campo da 

energia dentro da Europa e ambos os países também repensaram a forma de produção 

energética. O aumento do compartilhamento das renováveis na matriz é o grande objetivo de 

ambos, além de reduzir o desperdício e o consumo de energia, o que aumenta a eficiência 

energética. Entretanto, ainda permanecem conservadores quanto ao abandono das plantas 

nucleares e de carvão. No caso dos dois países, os novos planos energéticos foram influenciados 

                                                
38 Em português: A Transição Energética pelo Crescimento Verde 
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pela Energiewende, mas resta ainda uma discussão sobre como abandonar as grandes empresas 

produtoras tanto da energia nuclear quanto do carvão. O lobby é muito grande e os interesses 

privados parecem se sobrepor a metas ambientais, sepultando planos de ação que poderiam 

melhorar o compartilhamento de eletricidade na UE. 

Sob circunstâncias de crise financeira internacional tem se tornado difícil a promoção 

de novas políticas domésticas, principalmente quando estas políticas promovem alterações em 

setores delicados. Garantir a possibilidade de uma TE, no nível doméstico ou regional, requer 

grandes incentivos e altas margens de financiamento, bem como políticas ostensivas e que 

estabeleçam metas com alto potencial de realização. Quando analisado o esquema de mercado 

de carbono europeu (ETS) é possível identificar uma ineficiência do sistema. Ao invés de ter 

fomentado a saída de uma economia de baixo carbono através de preços mais altos pelo, fixou 

o valor de cinco euros por certificado de emissão. Com isso, fica mais barato manter a produção 

por fontes fósseis do que propagar a mudança para as fontes renováveis (ZIMMER, 2014). 

Como resultado, o incentivo a medidas políticas e econômicas ambientalmente amigáveis e 

energeticamente viáveis são colocadas em segundo plano. Ainda que os custos das energias 

renováveis estejam baixando, os custos da transição tornam-se altos frente as condições que o 

mercado de carbono oferece (OZDEMIR, 2014). 

A Energiewende só foi possível graças aos acordos estabelecidos entre governo e 

iniciativa privada, em especial as plantas nucleares (OZDEMIR, 2014). Críticas foram feitas ao 

rápido e individual processo da Energiewende com o fechamento das usinas nucleares e a volta 

repentina aos combustíveis fósseis. Contudo, não é possível afirmar que não há uma tentativa 

de transição. A rápida expansão de novas linhas interconectadas para transmissão de energias 

renováveis possibilita que existam novos centro de exportação de energia localizados em 

cidades fronteiriças. O que talvez justifique a impressão de um isolacionismo seria o argumento 

de que é necessário aumentar a eficiência com a qual se produz energia na Alemanha, para que 

ela possa atuar como um coordenador de políticas energéticas do bloco. Ao que tudo indica, 

em meio a uma crise econômica financeira, um acidente nuclear (em Fukushima no Japão) e 

um conflito regional (Rússia e Ucrânia pela Criméia), a Alemanha parece possuir os requisitos 

necessários para levar a cargo estas mudanças, adquirir o know-how e, por último, aumentar 

significativamente as suas exportações energéticas com bases renováveis (STEINBACHER e 

PAHLE, 2015). 
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Gráfico 4 - Capacidade total instalada em alguns Estados europeus 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de European Commision (2016) 

  

 

Há um pioneirismo da Alemanha sobre esse processo, exclusivamente pelo aumento 

sistemático da produção de energias eólica e solar. Ambas as fontes são carro chefe da transição 

e por isso os investimentos são mais intensos e as expectativas também, garantindo um aumento 

significativo do compartilhamento das energias renováveis dentro da UE (ZIMMER, 2014). A 

Alemanha vem se posicionando como uma grande líder nos vetores energéticos renováveis no 

bloco, e por isso, adquiriu uma posição de grande influenciadora das políticas energéticas. 

Exclusivamente, apesar de suas mudanças ainda serem criticadas, estão garantindo a TE que o 

país almeja. Os demais Estados parecem entender que o projeto, apesar de parecer isolacionista, 

conta com resultados positivos para o aumento da eficiência energética, gastando menos para 

se produzir mais e consumindo com maior cautela (OZDEMIR, 2014). 

A disponibilidade de energia é um fator importante para a UE. Isto tornou a região o 

maior importador mundial de energia, consumindo o equivalente a um quinto de toda a energia 

produzida no mundo (EUROPEIA, 2015). Os Estados-membros da União Europeia, ao que 

tudo indica, reconhecem as ameaças sobre sua segurança energética e o combate às mudanças 

climáticas, assim como compõem um cluster de preocupações interconectadas sobre o assunto. 
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No entanto, para que se compreendam as implicações desse complexo ou comunidade de 

segurança regional frente as ameaças, é necessário discutir os critérios e características desse 

cluster de preocupações interconectadas. 

 

3.3 Como as variáveis de segurança energética interagem na formação do cluster de 

preocupações interconectadas 

 

Além de apresentar o histórico de desenvolvimento dos novos planos energéticos 

concernentes a alguns países membros do bloco, também é necessário demonstrar 

expressamente quais são as mudanças, onde e como ocorreram. A compreensão acerca das 

implicações das ações adotadas pela Alemanha na União Europeia perpassa pela abordagem de 

constrangimentos globais, pois são importantes a esta as discussões relacionadas ao meio 

ambiente, as políticas de segurança e a economia. Sendo assim, esta seção reserva-se a analisar, 

através das dimensões interconectadas de segurança energética proposta por Brown e Sovacool 

(2013), como os indicadores possibilitam demonstrar as implicações quantitativas das políticas 

energéticas, e a partir daí, discutir a performance em segurança energética. O horizonte 

temporal se inicia em 2008, passando pelo momento de inauguração da Energiewende 2.0 e se 

encerrando em 2014. Os dados de 2015 e 2016 ainda permanecem incertos, razão pela qual não 

foram utilizados. 

Faz-se necessário que a análise esteja respaldada nas quatro dimensões, neste trabalho, 

entendidas como variáveis a relembrar: acessibilidade, disponibilidade, eficiência e controle 

ambiental. Foram analisadas, para efeitos de comparação e discussão dos resultados, a 

Alemanha e a União Europeia. Os indicadores utilizados para atender as quatro variáveis são: 

dependência de importações de óleo; intensidade energética; uso da eletricidade; dependência 

de importações de gás natural; preço de varejo da eletricidade; emissões de GEE na produção 

energética, e, por último, emissões de CO2 no consumo. Originalmente são dez os indicadores 

trabalhados por Sovacool e Brown (2010) para analisar a segurança energética internacional. 

Contudo, este trabalho foca exclusivamente no setor elétrico, fazendo-se necessário retirar os 

outros indicadores que correspondiam mais ao setor de transportes, restando apenas os sete 

mencionados. Além disso, como forma de também analisar o impacto da Energiewende sobre 

a UE foram acrescentados mais dois indicadores chave para a política de TE: produção elétrica 

por fontes nucleares e produção elétrica por fontes renováveis. Totalizando nove indicadores 

divididos entre as quatro variáveis. 
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Quadro 3 - As quatro variáveis de segurança energética e seus indicadores 

Variável Indicadores 

Disponibilidade 
Dependência de importações de óleo 
Dependência de importações de gás natural 

Acessibilidade 
Preço de varejo da eletricidade 
Produção elétrica por fontes renováveis 

Eficiência 
Intensidade energética pelo PIB 
Uso da eletricidade per capita 

Controle do Meio Ambiente 
Emissões de GEE na produção 
Emissões de CO2 no consumo 
Produção elétrica por fontes nucleares 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de Sovacool e Brown (2010) e Agora (2015) 
 

Para efeito de comparação longitudinal, foram escolhidos três momentos mais 

importantes do ponto de vista dos eventos e políticas de segurança energética: 

• 2008 – um ano após as metas 20-20-20 terem sido estabelecidas 

• 2011 – acidente de Fukushima e início da Energiewende 2.0 

• 2014 – conflito na região da Crimeia e o início do desenvolvimento de novas 

políticas energéticas na Europa 

 

Cada uma das variáveis pode se relacionar diretamente ou indiretamente com as outras, 

possibilitando a utilização de um ou mais índices de outra variável para compor a análise. 

 

Figura 6 - Relação entre as variáveis de segurança energética internacional 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de Sovacool e Brown (2010) 
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Tabela 2 - Performance em segurança energética da União Europeia 

ANO 
Dependência 

de 
importações 
de óleo (%) 

Intensidade 
energética 
pelo PIB 

(toneladas/ 
milhão de €) 

Uso de 
eletricidade 

(kwh per 
capita) 

Dependência 
de 

importação 
de gás 

natural (%) 

Preço de 
varejo da 

eletricidade 
(€/kwh) 

Emissões de 
GEE 

(milhões de 
toneladas) 

Emissões de 
CO2 

(milhões de 
toneladas) 

Produção 
elétrica por 

fontes 
renováveis 

(%) 

Produção 
elétrica por 

fontes 
nucleares 

(%) 
2008 84,2% 152 5737,8 62,3% € 16,63 5289 4409 17,30% 27,7% 
2011 84,9% 144 5516 67,1% € 18,44 4900 4062 21,4% 27,6% 
2014 87,4% 122 5338 67,4% € 20,56 4419,2 3603,7 29,2% 28,8% 

Fonte: (EUROPEAN COMMISSION, 2016) 
 

 

Tabela 3 - Performance em segurança energética da Alemanha 

Ano 

Dependência 
de 

importações 
de óleo (%) 

Intensidade 
energética 
pelo PIB 

(toneladas/ 
milhões de 

€) 

Uso de 
eletricidade 

(kwh per 
capita) 

Dependência 
de 

importação 
de gás 

natural (%) 

Preço de 
varejo da 

eletricidade 
(€/kwh) 

Emissões de 
GEE 

(milhões de 
toneladas) 

Emissões de 
CO2 

(milhões de 
toneladas) 

Produção 
elétrica por 

fontes 
renováveis 

(%) 

Produção 
elétrica por 

fontes 
nucleares 

(%) 

2008 95,2% 142,4 6399,8 84,5% € 21,95 1016,6 883,2 15,10% 23,3% 
2011 94,2% 129 6426 86,8% € 25,31 961 843 21,1% 17,6% 
2014 95,2% 114 6350 89,8% € 29,74 924,8 817,2 26,8% 15,4% 

Fonte: (EUROPEAN COMMISSION, 2016) 
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3.3.1 Disponibilidade 

 

A variável disponibilidade é atendida quando ocorre uma redução das dependências de 

combustíveis fósseis, mas o fornecimento de eletricidade não sofre quedas. Ela se relaciona 

diretamente com as variáveis acessibilidade e controle ambiental e indiretamente com a variável 

eficiência. Os indicadores são: dependência de importações de óleo e dependência de 

importações de gás natural (SOVACOOL e BROWN, 2010). 

Os dois indicadores de disponibilidade sugerem um pequeno aumento da dependência 

dos recursos externos. A dependência alemã e europeia de fontes energéticas é uma situação 

delicada, pois pode representar o baixo sucesso nas políticas de diversificação da matriz 

energética e a volta repentina aos combustíveis fósseis logo com o início da Energiewende em 

2011 (ZIMMER, 2014). Em 2014 foram aplicados testes de estresse energético sobre duas 

circunstâncias: a interrupção do fornecimento de gás proveniente da Rússia e a quebra da 

importação de gás russo por rotas ucranianas.  

Em ambos os testes, os resultados apresentaram impactos substanciais no bloco, 

identificando a extrema dependência de recursos externos dos países em relação ao leste-

europeu, mas uma menor dependência daqueles localizados ao centro. Esta diferença talvez se 

dê pela distância dos países em relação a Ucrânia e Rússia. Aqueles que estão mais próximos 

são mais dependentes e o impacto no setor energético é maior, enquanto para os mais distantes, 

comparativamente, o impacto seria menor. Além disso, de acordo com a simulação, os países 

mais próximos apresentaram picos de energia com perda da eficiência oriundos do aumento 

acima do esperado da produção doméstica, calculada a partir do momento em que têm os 

recursos suspendidos (EUROPEAN COMMISSION, 2016). 

A União Europeia importava, em 2014, cerca de 37% de todo o gás natural e 30% de 

óleo da Rússia. Isso apontava para a preponderância de um único fornecedor, sendo possível 

observar uma dependência de importações russas para a UE. Era necessário reduzir os índices 

de dependência para uma melhor performance em segurança energética além de promover uma 

geração menos poluente. Como resposta, ocorreu a diversificação das fontes alemãs e o 

aumento das importações elétricas. A Energiewende ampliou os fornecedores de gás, passando 

também a importar do Mar Mediterrâneo, Mar Cáspio, Iraque, Argélia, Nigéria, Quatar, entre 

outros (EUROPEAN COMMISSION, 2016).  

No entanto, as relações diplomáticas no que diz respeito a energia, entre Rússia e 

Alemanha, sempre foi marcada por variações de dependência. Em 1970 foi construído um dos 

primeiros gasodutos entre os países passando pela Ucrânia, e que até hoje representa impasses 
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políticos aos países. Por um lado, isto atende aos interesses da Alemanha, uma vez que ela tem 

disponível o gás natural, mas ao mesmo tempo a torna dependente. Por outro, isto atende a 

necessidade da Rússia em exportar mais energia para a Europa usando como via principal a 

Alemanha, mas sinaliza a necessidade da Alemanha e UE em reduzir a dependência por razões 

ambientais e energéticas, além de evitar que possíveis conflitos resultem em problemas no 

suprimento de energia (AMELANG, 2015).  

Com o passar dos anos foi construído outro gasoduto, o Nordstrem, passando pelo Mar 

Báltico. O objetivo era a diversificação do recebimento do gás, retirando a Ucrânia da rota 

principal, e o desequilíbrio que o setor energético de ambos os países poderia sofrer com um 

conflito na região da Crimeia. No entanto, a política alemã, ao que tudo indicava, pretendia 

realizar uma reforma do setor energético reduzindo a dependência do fornecimento de gás da 

Ucrânia, pois ela deixava de ser rota, para então fomentar o desenvolvimento de usinas 

nucleares para produção elétrica. A reforma dependia da redução dos subsídios às empresas 

que eram pagos pelos oligarcas russos e elites econômicas locais, isto atrairia as empresas para 

a liberalização do mercado nacional. O governo do presidente Víktor Yanukóvych desistiu do 

acordo para a reforma em 2013, mas com a entrada de Petro Poroshenko em 2014, o acordo foi 

assinado. Com isso ocorreu um novo marco regulatório no setor elétrico e uma integração maior 

entre o sistema de gás ucraniano e da Europa central (FERREIRA, 2016). 

Isto pode explicar o aumento das importações de gás tanto na Alemanha quanto na 

União Europeia. As balizas políticas enfrentadas pela Energiewende foram no sentido de 

flexibilizar o transporte de gás e trazer a Ucrânia para relações energéticas mais próximas aos 

países da UE, reduzindo a influência e o poder de barganha da Rússia. A presença da Ucrânia 

traria ao bloco a diversificação de fornecedores bem como possibilitaria a Ucrânia a 

incorporação a União Europeia dependendo da forma como as políticas energéticas fossem 

adotadas. Se houvesse um comprometimento com a participação do mercado europeu, 

sobretudo, com o aumento dos combustíveis renováveis, a ideia de europeização de práticas da 

Energiewende estaria em curso também na Ucrânia. Bem como, com a transferência de 

tecnologia nuclear para o país isto poderia se tornar uma espécie de receptáculo de material 

nuclear que deveria ser descartado da Alemanha e demais países que promovessem o phase-out 

nuclear (FERREIRA, 2016). 

Apesar da diversificação de fornecedores de uma das principais formas de produção de 

eletricidade na UE ser um ponto positivo, isto vai de encontro as metas ambientais e energéticas 

estabelecidas pela UE e Alemanha. Sendo as usinas que utilizam de gás e óleo altamente 

poluidoras, o aumento da dependência também pode apresentar indícios de que as emissões 
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também não têm sido controladas. Por esse fato, os países podem optar não pela mais 

sustentável, mas sim pela mais comum e que não exige esforços e investimentos. Com o 

aumento do número de certificados por emissão de CO2 a quantidade de empresas às quais 

seria permitido emitir mais GEE também aumentou. O funcionamento do ETS é feito a base de 

compra por uma determinada oferta. Quando uma empresa fica abaixo do nível máximo 

estabelecido para emissão pode ser que ela consiga um certificado de emissão de CO2 como 

parte da política do ETS. Este certificado possui um bônus da quantidade que poderá ser 

emitida, e ele pode ser ofertado a outras empresas que têm taxa de emissão superior ao 

permitido pelo seu segmento. As empresas podem comprar o certificado por um preço alto, e 

então será possível emitir mais CO2, pois ele dá direito ao aumento da taxa de emissão 

permitida a empresa (AMELANG, 2015).  

A UE não é o maior emissor de GEE na atmosfera o que ocasiona a compra de 

certificados de outras empresas que não atingiram o nível máximo, podendo emitir mais e 

amparada pelo ETS. Isto, consequentemente, pode indicar um aumento também das emissões 

de GEE das plantas de gás e óleo no bloco, devido a profunda dependência de ambos. Não 

necessariamente o compartilhamento das fósseis aumentou, talvez elas não produzam um 

aumento significativo de eletricidade, contudo, aumentam significativamente a quantidade 

emitida de GEE da região (OFFENBERG, 2014).  

Apesar dos índices desta variável serem altos, o que pode ter equilibrado o cenário foi 

graças a uma diversificação das formas de produção elétrica na Alemanha e UE. Houve um 

grande aumento da capacidade instalada de energias renováveis, além da diversificação das 

centrais elétricas ao redor do país e da comunidade. Muitas turbinas e painéis solares foram 

instalados desde 2010 o que aumentou a diversificação da matriz elétrica e sobretudo aumentou 

a oferta de energia para a população europeia (OZDEMIR, 2014). Os investimentos da 

Alemanha no setor, aumentam também o excedente de eletricidade e, como resultado, o 

aumento das exportações alemãs para seus Estados vizinhos 

 

3.3.2 Acessibilidade 

 

A variável acessibilidade é atendida quando os preços dos recursos disponíveis são 

baixos, além de aumentar o compartilhamento de energias renováveis. Ela se relaciona 

diretamente as outras três variáveis. Os indicadores são: o preço de varejo da eletricidade e a 

produção de eletricidade por fontes renováveis (SOVACOOL e BROWN, 2010).  
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Quando a Energiewende 2.0 foi anunciada pelo governo de Angela Merkel, tinha como 

um dos objetivos o aumento do compartilhamento de energias renováveis. Isto disponibilizaria 

à população um preço de varejo da eletricidade mais acessível. Quando o preço da energia sobe 

isto pode indicar um número menor de habitações que receberão luz elétrica, mas, ao mesmo 

tempo, indica um aumento da eficiência energética, pois quando o valor é mais alto o 

consumidor tende a consumir menos. Essa é uma característica de todos os sistemas energéticos 

ao redor do mundo e auxilia na regulação a longo prazo dos preços da energia (SOVACOOL e 

BROWN, 2010). 

Com o passar do tempo as fontes renováveis se tornaram mais competitivas dentro da 

Alemanha dado ao incentivo das FiT que premiam os produtores locais de energia. Ao mesmo 

tempo em que a Alemanha passa a exportar tecnologia para produção de eletricidade por fontes 

renováveis para dentro e fora da região, chegando a um montante de 10 bilhões de euros. Isto 

pode ser um indício de que uma economia que possui mais de um quarto de energias renováveis 

em sua matriz torna-se líder no suprimento de energia elétrica em sua região, pois ao conectar 

as redes de transmissão com seus vizinhos, aumenta as exportações nacionais e reduz a 

dependência de combustíveis fósseis do seu país. Outrossim, aumenta o percentual de energia 

renovável disponível no mercado europeu, e reduz a dependência a longo prazo das importações 

externas da UE (SOPHER, 2015). 

Em 2011, no começo das grandes transformações propostas pela Energiewende, o preço 

para instalação e produção de energia renováveis era alto, mas, desde então, o custo para a 

adição de mais uma turbina ou painel vem reduzindo (MORRIS e PEHNT, 2016). Esta redução 

do custo de todo o aparato tecnológico se dá pelo aumento de investimentos nas pesquisas em 

torno das renováveis e na produção local, totalizando quase 100 bilhões de euros. (SOPHER, 

2015). Desde 2011 a Alemanha e seus vizinhos têm estabelecido medidas para uma maior 

integração do mercado elétrico diminuindo o custo para atingir um sistema energético mais 

acessível, além de torná-lo ainda mais contínuo e com um menor tempo de interrupção em 

horários de pico. Os acordos energéticos estabelecidos entre os países vizinhos e a Alemanha 

lhe proporcionaram um aumento significativo na exportação de energia elétrica chegando a 

35,5 TWh, o que representa um total de 5,6% de todo o consumo doméstico (AGORA, 2015). 

A Alemanha tem um dos mercados de energia mais desenvolvidos e interconectados da 

Europa, o que acontece no sistema elétrico alemão impacta todos no bloco. Como forma de 

demonstrar a sua preocupação no cenário regional no desenvolvimento de redes elétricas entre 

seus parceiros, foram gastos, até 2011, um total de seis bilhões de euros em incentivos para o 

aumento da capacidade instalada de fontes renováveis. A República Alemã é um dos maiores 



 103 

incentivadores das renováveis bem como um dos melhores parceiros econômicos e políticos 

para a promoção de uma TE (STEINBACHER e PAHLE, 2015). Partindo do pressuposto de 

que a Energiewende tem se atomizado regionalmente, a cooperação técnica e política entre os 

membros tem sido um elemento chave. Os efeitos de ações interdependentes podem gerar 

benefícios mútuos como a redução das importações de fósseis e a melhoria da qualidade da 

eletricidade compartilhada. Entretanto apesar dos esforços, a UE ainda sofre pela falta de um 

quadro regulatório integrado, o que leva a distorções de uma política regional (AGORA, 2015).  

Para que o problema de acessibilidade de energia seja resolvido no nível doméstico é 

necessário que exista uma interdependência a nível regional, e dois principais fóruns de 

discussão foram criados com esse intuito. Os Doze Vizinhos Elétricos39  e o Fórum Pentalateral 

de Energia40 têm por objetivo discutir os marcos regulatórios que incidem sobre o mercado 

energético entre seus membros. Juntos, os membros que compõem o Fórum produzem 40% do 

valor total da energia na Europa (EUROPEAN COMMISSION, 2016). Em 2014, o Ministro 

Sigmar Gabriel reafirmou o compromisso regional da Alemanha em manter um mercado mais 

flexível para oferta e demanda para obterem melhores resultados em momentos de pico dos 

preços. A adoção desta estratégia incide diretamente sobre a quantidade de eletricidade que será 

exportada e importada pela Alemanha, com o objetivo de garantir o acesso a um preço mais 

controlado, mas também, em alguma medida, favorecer a economia alemã. Uma vez que os 

países vizinhos necessitam de energia, é possível que ela se posicione como um grande produtor 

e exportador de eletricidade oriunda de fontes renováveis (BMWI, 2015). 

 

3.3.3 Eficiência 

 

A variável eficiência refere-se à redução do consumo de energia sobre uma determinada 

quantidade de produção. Ela se relaciona diretamente com as variáveis acessibilidade e controle 

ambiental e indiretamente com a variável disponibilidade. Os indicadores são: uso da energia 

per capita e intensidade energética pelo PIB, este último, talvez, seja o indicador mais 

importante dessa variável, pelo fato de representar a quantidade de energia elétrica necessária 

para que seja produzida uma unidade do PIB (SOVACOOL e BROWN, 2010).  

                                                
39 Em inglês, 12 Electrical Neighbors, foi fundado em 2014 e é formado por Bélgica, Holanda, Luxemburgo, 
França, Alemanha, Áustria, Suíça Noruega, Suécia, Dinamarca, Polônia e República Tcheca. 
40 Em inglês, Pentalateral Energy Forum, foi fundado em 2007 e é formado por sete países Alemanha, Áustria, 
Bélgica, França, Luxemburgo, Holanda e Suíça 
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Em ambas as situações, Alemanha e UE obtiveram sucesso em reduzir o uso das fontes 

elétricas para o aumento do PIB, isto talvez se dê pelo aumento do preço da eletricidade, índice 

inversamente proporcional a este. Tornar acessível o uso da eletricidade pode ser acompanhado 

de uma queda no preço da mesma, indicando um aumento do desperdício de energia, um 

objetivo contrário ao das novas políticas de eficiência (SOVACOOL e BROWN, 2010).  

A diferença entre os anos analisados indica aumento da eficiência energética, que não 

acompanha uma perda do padrão de vida das pessoas, quiçá um aumento da conscientização 

acerca da redução do consumo. Desde 1995 até 2015 houve um aumento da produção elétrica 

de 59% para satisfazer a necessidade internacional, sendo que, em sua maioria, por fontes 

fósseis e altamente poluentes, o que alerta para uma queda da eficiência energética. A 

diminuição do consumo também pode apontar a redução da produção elétrica por combustíveis 

fósseis, e um número menor de emissões de GEE na atmosfera, pois uma quantidade menor de 

energia tem sido produzida seja por qual fonte for, o que melhora a performance regional no 

combate aos efeitos das mudanças climáticas (MORRIS e PEHNT, 2016). 

O que de maneira geral busca-se numa eficiência energética, isto para o consumidor 

local, mas com efeitos nacionais e regionais, é que, os eletrodomésticos e eletrônicos consigam 

oferecer boas condições de uso com menor consumo. Nas últimas décadas houve um grande 

aumento na forma como se concebe um artefato tecnológico, sobretudo com uma preocupação 

central em reduzir a conta não só do consumidor, mas também reduzir o fornecimento de mais 

energia com uma quantidade de recursos cada vez menores. O que o consumidor Europeu 

desejou nos últimos anos foi uma redução da quantidade de artefatos tecnológicos e uma 

melhoria no desempenho como um todo, e isso inclui a redução do gasto de energia elétrica 

(STEINBACHER e PAHLE, 2015). Com a melhora dos produtos eletrônicos não há um 

aumento da jornada de trabalho, mas sim uma potencialização daquilo que o trabalhador 

executa com um gasto menor de energia elétrica. Os artefatos tecnológicos necessários para o 

trabalho estão energeticamente mais eficientes que no passado e, atrelados às normas de 

economia energética em locais de trabalho, acabou por reduzir o uso e evitar o aumento da 

produção elétrica (MORRIS e PEHNT, 2016).  

Além disso, aumentar a conta de luz elétrica de uma empresa ou moradia, incide 

diretamente sobre o estresse ambiental pois, pode ser que a exploração dos recursos e o nível 

de produção sejam reduzidos. Uma outra forma de viabilizar a eficiência é deixar o consumidor 

cada vez mais informado sobre o que ele paga em sua conta e porque ele paga. Com este intuito, 

a União Europeia criou a diretiva Ecodesign. Esta diretiva instiga a produção de 

eletroeletrônicos e eletrodomésticos com um ciclo de vida mais sustentável, um menor gasto 
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elétrico e com menor impacto sobre o meio ambiente desde a sua fabricação até o uso contínuo 

do cliente (EUROPEAN COMMISSION, 2017). Além destes avanços tecnológicos são 

necessárias políticas mais ousadas com o potencial de reconfigurar a eficiência energética, 

principalmente com o foco de 100% oriunda de fontes renováveis. 

O consumo elétrico ainda é muito alto e ineficiente e as metas fixadas pela UE em 

eficiência energética poderiam ser facilmente atendidas por todos os membros em conjunto. 

Não existem metas personalizadas para cada membro e, motivados pela necessidade em reduzir 

o consumo doméstico para também aumentar o percentual em exportações, a Alemanha 

responde com o Plano de Ação Nacional para Eficiência Energética (NAPE). Com isso, foram 

estabelecidos diversos instrumentos de políticas para a eficiência, incluindo um melhor 

financiamento para a eficiência energética e visitas às indústrias e habitações em geral para 

avaliação da estrutura elétrica, do uso, gasto e desperdício, bem como apresentando mudanças 

que poderiam ser adotadas para uma melhor eficiência (MORRIS e PEHNT, 2016). Se 

colocados sobre o patamar Europeu, a NAPE inaugura um novo marco regulatório e exerce um 

tipo de liderança para um uso efetivo da energia. Não necessariamente há uma exportação de 

políticas energéticas, mas talvez um compartilhamento de ideias e princípios que aquiesçam os 

objetivos internacionais (STEINBACHER e PAHLE, 2015).  

 

3.3.4 Controle ambiental 

 

Por último, a variável controle ambiental enfatiza as ações sustentáveis que 

correspondem as expectativas sociais e internacionais. Ela se relaciona diretamente com as três 

outras variáveis. Os indicadores são: emissões de GEE, emissões de CO2 e produção de 

eletricidade por fontes nucleares (SOVACOOL e BROWN, 2010). 

A Alemanha é um país de tradição sustentável e a região europeia também tem intuitos 

semelhantes. Talvez esta seja a dimensão que desponta a Energiewende dentro da União 

Europeia pelas seguintes razões: o país ter um histórico muito ligado ao suporte para o aumento 

das renováveis (com as FiT desde 1990); instiga o aumento da participação na geração de 

energia descentralizada (com parte da produção de renováveis sob custódia da população); deu 

início ao encerramento das usinas nucleares em 2011 (mas com propostas semelhantes desde 

2000) e, por fim; o comprometimento político, social e econômico em executar, mesmo que 

com custo iniciais altos, uma transição energética para uma economia de geração de baixo 

carbono (STEINBACHER e PAHLE, 2015). 
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Este princípio de uma economia de geração de baixo carbono ou uma economia de 

energia sustentável pode ser aquilo que coloca a Energiewende como uma política vanguardista 

para a região. Este pode ser considerado o grande trunfo que permite a Alemanha exportar a 

sua política modelo a seus vizinhos. Ela sinaliza que, ao reduzirem as emissões de GEE e CO2 

e deixando de lado a produção de energia por fontes nucleares, os governos estariam 

comprometidos com o meio ambiente. A nova política pode parecer individual, mas, age com 

pioneirismo no cenário regional ao demonstrar suas preocupações, as quais, seriam modelos a 

serem seguidos pelo fato de focaram no bem da coletividade (idem). Sobre circunstâncias em 

que as instituições europeias somente tencionam com as políticas energéticas dos Estados-

membros e se torna suficientemente vaga em promover mecanismos supranacionais, a 

Energiewende se apresenta como uma política que, através de alterações particulares, 

benefícios regionais são garantidos. (STRUNZ, GAWEL e LEHMANN, 2014)  

É notável que as discussões sobre meio ambiente tomaram notoriedade e força nos 

últimos anos. Mas, mais recente ainda são as preocupações em torno de políticas que 

movimentem os países frente aos problemas ambientais com foco no setor elétrico. A UE, nos 

últimos anos, tem se posicionado a frente de outros países, no que diz respeito as políticas 

energéticas sobretudo para a redução das emissões nas usinas de produção. Contudo, os ETS 

ainda representam uma barreira difícil de ser transposta, uma vez que não atacam as grandes 

indústrias para a redução das emissões. Isto porque a compra de certificados ainda é feita com 

valores muito baixos, o que impossibilita uma redução maior da quantidade de emissões, e 

compromete os objetivos climáticos a longo-prazo (AGORA, 2015). 

Sobre a energia nuclear existem algumas considerações também. O phase-out das usinas 

nucleares foi um dos pontos críticos da Energiewende, pelo fato da energia nuclear provocar 

menos emissões de GEE, contudo, a prática adotada pela Alemanha não difere do quadro 

europeu. A quantidade de países com usinas nucleares é menor do que aqueles que possuem 

algum tipo de instalação para produção elétrica em geral. Ao passo em que a Alemanha 

desativou as plantas nucleares Suíça e Bélgica estabeleceram prazos para que isso também 

ocorresse. Até o ano de 2000 além da Alemanha outros nove países possuíam algum tipo de 

tarifa de incentivo a produção renovável (FiT, FiP, Quota, dentre outras), o que mudou por 

completo com a entrada da Energiewende 2.0, em 2011, foi quando o número de medidas ao 

incentivo na UE subiu de dez em 2000, para quarenta e dois no início de 2011 (STRUNZ, 

GAWEL e LEHMANN, 2014). O custo de uma produção com combustíveis fósseis e nuclear, 

se levado em consideração as políticas de incentivo e remuneração, é maior para o cidadão, 
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uma vez em que ele deixa de ser remunerado para remunerar a indústria que produzirá com 

mais impactos ambientais (AGORA, 2015). 

A população e ativistas internacionais passaram a criticar os custos para as instalações 

nucleares. O problema não se estende a energia em si, mas a dificuldade existente em 

proporcionar uma acomodação segura dos resíduos nucleares, os quais, além de emitirem altos 

índices de radiação na atmosfera podem poluir os recursos hídricos e contaminar a cadeia 

alimentar de todo um ecossistema. Apesar de alguns países, como a França, serem quase 

inteiramente dependentes desses recursos e novas usinas estarem sob construção, com o passar 

do tempo, e as tendências a transições energéticas, o país provavelmente será encarado como 

uma ovelha negra para a região (RIBERA e RÜDINGER, 2014). No entanto, obrigar um país 

a depor sua maior fonte produtora de eletricidade não é uma decisão correta, isso resultaria num 

esfacelamento das relações da França, República Tcheca e Suíça com os demais países da UE 

anti-nucleares. Os fóruns como os apresentados anteriormente têm grande potencial em 

estabelecer acordos bilaterais entre usinas de eletricidade de países próximos e melhorar a 

forma como é entendida a produção elétrica oriunda de fontes mais sustentáveis para a região 

como um todo. Seria uma forma de pressão institucionalizada para uma mudança do paradigma 

energético (STRUNZ, GAWEL e LEHMANN, 2014). 

Como afirmado anteriormente, talvez o que chame a atenção dos Estados-membros para 

a política de Energiewende são as discussões e as implicações para o meio ambiente, num 

contexto de geração de eletricidade, com o aumento do compartilhamento das renováveis e no 

fechamento das usinas nucleares. A Alemanha, desde 2011, vem se posicionando como um 

grande líder dessas iniciativas na UE, ao demonstrar que o padrão de vida das pessoas, a 

economia e a eficiência energética podem não ter sofrido alterações drásticas com uma 

mudança na matriz. Apesar do que os céticos afirmam, a redução de emissões é possível com 

o fim das usinas nucleares, vide os números. O grande desafio com o passar do tempo será a 

desinstalação das usinas que utilizam os combustíveis fósseis bem como da dependência que 

ainda se mantém alta sobre estes recursos (STRUNZ, GAWEL e LEHMANN, 2014; SOPHER, 

2015). Resta saber se tanto a Alemanha quanto a União Europeia estão prontas para estes 

desafios impostos ao setor energético. 

As quatro variáveis discutidas para análise da performance em segurança energética 

compõem o quadro das motivações e alterações que levaram tanto a Alemanha a dar início a 

transição energética quanto apresenta algumas das implicações temporais à dinâmica do setor 

energético europeu. Elas permitem compreender desenvolvimento de políticas energéticas 

entendendo a necessidade de não atender somente a um princípio de disponibilidade do 
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suprimento, mas demonstra as evoluções materiais respaldada nas discussões políticas. Resta 

agora entender, como todas estas variáveis discutidas anteriormente compõem o cluster de 

preocupações interconectadas de segurança energética, como ele se estrutura através da 

dinâmica regional e quais são as implicações dessa dinâmica. 

 

3.4 Como se estrutura o cluster de preocupações interconectadas de segurança 

energética, e as suas implicações para a dinâmica europeia 

 

Como afirmam Buzan e Wæver (2003), as ameaças comuns a dois ou mais Estados 

viajam mais rápido quando estes são adjacentes e, quando percebidas em conjunto, têm o 

potencial de desenvolver clusters compostos por unidades. Os problemas energéticos no 

continente europeu, especificamente na União Europeia, ameaçam o fluxo contínuo dos 

recursos energéticos e do fornecimento de eletricidade com um valor acessível à população, o 

crescimento do PIB pelo baixo consumo energético e impedem a alteração do paradigma de 

produção energética para uma economia sustentável ou de baixa emissão carbono. Sendo a 

União Europeia composta por unidades, no que diz respeito a energia, os setores interligados 

estabelecem uma interdependência entre elas. 

Um dos grandes focos das políticas energéticas, assim como o da Energiewende, está 

em contribuir para o combate aos efeitos das mudanças climáticas e segurança energética. 

Como discutido anteriormente, a Energiewende tem o potencial internacional em criar 

incentivos tanto financeiros quanto em relação aos marcos regulatórios no sentido de viabilizar 

as TE de diversos países. Todavia, sua grande preocupação se refere à região em que se 

encontra. A securitização do setor energético está presente em diversos fóruns internacionais, 

alertando a UE sobre a importância da discussão. A Energiewende não traz somente um 

discurso por vias economicistas ou do ponto de vista da disponibilidade do suprimento, ela 

inova ao colocar como um dos pontos centrais da discussão energética a sustentabilidade do 

setor, e os esforços sociais, políticos e econômicos que devem ser feitos (STEINBACHER e 

PAHLE, 2015). 

Num primeiro momento, alguns membros da União Europeia não aceitaram as 

mudanças adotadas pela Alemanha. Havia uma necessidade de redução urgente da dependência 

dos combustíveis fósseis e uma diversificação da matriz energética, aumentado a participação 

das energias renováveis. Frente ao acontecido em Fukushima, o que a Alemanha fez foi 

aproveitar o rastro deixado pelo acidente e desenvolver políticas energéticas no sentido de 

viabilizar a saída urgente da dependência das usinas nucleares (JOAS, PAHLE, et al., 2016). 
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Ela desenvolveu uma espécie de liderança e pioneirismo sobre estes assuntos na UE, 

demonstrando como era possível fazer uma transição energética sem barrar o desenvolvimento 

e os padrões de vida (LIEDTKE, 2015).  

Pode ser dito que, indiretamente, as propostas da Energiewende retiravam a União 

Europeia de um conflito internacional pelo óleo (Oriente Médio e OPEP, Ásia Central e 

Cáucaso), gás e carvão (Rússia e Ucrânia, Noruega), e a colocavam na trilha de um novo 

paradigma, onde o desenvolvimento das tecnologias para eletricidade deveria estar pautado no 

uso de energias renováveis. Esta visão é proposta na medida em que há um investimento 

massivo, inicialmente doméstico, mas chegando aos parceiros comerciais e membros do Clube 

das Renováveis, para que fossem deixados os combustíveis fósseis e as usinas nucleares para 

trás (NAIDOO, 2015). 

Sobre este entendimento do contexto, das propostas, das ações e reações da Alemanha 

frente a União Europeia primeiramente e, talvez, ao continente europeu, desenvolveu-se um 

cluster de preocupações e ameaças interconectadas sobre segurança energética. Como disposto 

na Figura 7, podem ser apresentados três tipos diferentes de clusters dado as relações 

energéticas estabelecidas entre eles: 1) Em vermelho, é identificado o menor cluster, ele é 

composto pelos países vizinhos da Alemanha; 2) Em azul, o cluster com tamanho intermediário, 

são identificados os países com novas políticas energéticas após 2011, e por último; 3) Em 

verde, o maior cluster, encontram-se os países que participam do comércio energético regional. 

 

Figura 7 - Mapa dos três possíveis clusters europeus sobre segurança energética 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A primeira área em vermelho diz respeito a grande área de influência direta que a 

Energiewende teve logo no início, pois são estes os países que compartilham de forma mais 

próxima o comércio de energia. Seria onde as ameaças de uma interrupção de eletricidade em 

um deles afetaria diretamente uns aos outros, no entanto, pode-se dizer que estão marcados por 

interações de amizade entre eles, na tentativa de construir um mercado energético menos 

nocivo. Pelo fato de estarem imbricados num cluster em torno da República Alemã, os números 

de exportações da Alemanha para estes países são bem altos se comparados com os demais. O 

segundo cluster é composto pelos membros da UE que também são parceiros secundários do 

comércio com a Alemanha. Pode-se dizer que há uma interdependência da energia que é 

compartilhada entre eles, entretanto, talvez, não caracterize um padrão de amizade ou inimizade 

e sim que existem tensões na adequação de políticas energéticas comuns ou nas relações de 

compra e venda da energia. Como discutido anteriormente neste capítulo, alguns destes países 

desenvolveram políticas energéticas influenciadas pela Alemanha, tanto pelos sucessos do 

desenvolvimento de uma matriz energética mais diversificada quanto por almejarem metas 

climáticas que interferem profundamente na capacidade energética local e nos marcos 

regulatórios da energia. São acrescentados a península itálica, a península ibérica, alguns países 

do leste europeu dentre outros (FRAUNHOFER, 2016; STEINBACHER e PAHLE, 2015; 

MORRIS e PEHNT, 2016)  

O terceiro cluster é composto pela região do continente europeu no qual a Alemanha 

tem alguma parceria de compra ou venda de recursos energéticos ou eletricidade. Este cluster, 

em comparação aos outros dois, talvez, não representaria uma relação de amizade se comparado 

aos outros dois. As tensões existentes neste terceiro cluster são maiores, dada a relação de 

dependência energética entre a Rússia e a região central do continente. Bem como representam 

o palco de preocupações interligadas, exclusivamente, sobre o suprimento dos combustíveis 

fósseis. A região da Criméia encontra-se nesse cluster por que teve parte nos conflitos 

estabelecidos em 2014 que balançaram os ânimos europeus e, como resultado, provocou o 

aumento de políticas de transição energética. Esta área é importante para o continente europeu 

pelo histórico conflituoso existente e por desenvolverem padrões de inimizades entre as 

unidades mais ao centro do continente europeu e aquelas mais localizadas ao leste 

(FRAUNHOFER, 2016; AGORA, 2015).  

A julgar pelos três diferentes cluster, é possível afirmar que a energia compõe ameaças 

a segurança energética entre os países-membros da UE e seus vizinhos, o que no entanto, talvez 

não caracterize uma relação de inimizade ou amizade entre eles. A interação que cada um deles 

representa é importante, entretanto se destacam os dois menores por estarem em uma distância 
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menor em relação a Alemanha e por não imporem relações de inimizade e dependência do bloco 

central. Ao que tudo indica, as ameaças foram percebidas e então, a partir de 2011, deu-se o 

início da mudança europeia do paradigma energético (BUZAN e WÆVER, 2003).  

Como discutido anteriormente, o processo de securitização é marcado por constantes 

contradições, que tanto carregam o assunto politizado a ser tratado por medidas de segurança 

quanto carregam para o lado oposto, para a aplicação de medidas políticas. A energia é um 

assunto delicado para o continente europeu e a securitização poderia levar à ações que 

desestruturassem o funcionamento da região (idem). Para que isso fosse evitado, a Comissão 

Europeia, órgão da União Europeia capaz de propor legislações, determinar objetivos e ações 

prioritárias para implementar e gerenciar políticas, adotou em 2015, influenciada pelas 

propostas sustentáveis da Energiewende 2.0, o “quadro estratégico para uma resiliente União 

da Energia com políticas visionárias para as mudanças climáticas” (ANDOURA e VINOIS, 

2015).  

A União da Energia não foi criada para ser uma nova organização supranacional, ou que 

substitua o atual sistema energético europeu, mas sim para que os Estados tenham um comum 

entendimento das rápidas mudanças no cenário energético internacional e, que determinadas 

medidas possam ser adotadas para garantir um melhor acesso aos recursos energéticos 

(ANDOURA e VINOIS, 2015). Através do compartilhamento de interesses das unidades do 

cluster, a coordenação de políticas tem sido fundamental para evitar a securitização da energia, 

pois insere a temáticas nas discussões políticas dos países membros. Os mecanismos 

institucionais da União Europeia podem colocar seus membros para avaliarem os objetivos 

conjuntos em prol de uma coordenação melhor do setor energético. Isto inclui a melhora do 

marco jurídico para a eficiência, a redução das emissões, o aumento dos investimentos em 

tecnologias para fontes renováveis e o ordenamento mais equilibrado do mercado energético 

regional (EUROPEAN COMMISSION, 2016). Este exemplo pode ser entendido enquanto uma 

dinâmica positiva e amistosa do cluster. 

Isto implica que a evolução histórica do relacionamento entre as unidades, apesar de 

apartada para a questão da energia, tem por característica criar benefícios que são 

compartilhados pela UE. Os membros procuram sempre estabelecer entre eles uma relação de 

interdependência (ANDOURA e VINOIS, 2015). Salvo o caso da dependência dos 

combustíveis fósseis que a porção central tem, a dinâmica estabelecida pelo cluster visa 

exatamente cortar as amarras russas e imbricar seus mercados de energia (ZELENSKY, 2009). 

Os padrões de interação poderiam ser entendidos como historicamente amigáveis entre as 

unidades por dois motivos. Em primeiro lugar, como já foi apresentado, o comércio de recursos 
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energéticos estaria no cerne da construção da UE pois há uma demanda muito grande por 

eletricidade entre a Alemanha e seus vizinhos, o que não caracteriza uma dependência por que 

as importações e exportações ocorrem em maior ou menor escala entre eles (FRAUNHOFER, 

2016). 

 

Figura 8 - Exportações e importações de eletricidade da Alemanha e Estados vizinhos 
em 2015 

 
Fonte: (FRAUNHOFER, 2016)41 

 

Em segundo lugar, através da história é possível perceber a criação de políticas 

estabilizantes do setor por toda a UE. O caso da Alemanha impressionou a região mais pela 

adoção de um pacote que seria colocado em prática as pressas para evitar maiores danos ao 

setor energético, econômico e ambiental, do que pela adoção de uma ação emergencial que 

alteraria a estrutura destes setores em um curto espaço de tempo (STRUNZ, GAWEL e 

LEHMANN, 2014). Com a Energiewende como uma precursora de política energética houve 

uma necessidade de institucionalizar e regionalizar as demandas políticas e ambientais. De certa 

forma, há um senso de cooperação entre as unidades para evitar ações que levem a securitização 

na região. A energia é entendida como uma ameaça no nível regional pelos Estados-membros, 

                                                
41 Quanto maior o comprimento da linha que sai de um dos países em direção a outro, maior o número de 
exportações para este país. 
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no entanto deve-se evitar ao máximo a adoção de práticas de exceção, as quais poderiam 

ameaçar ainda mais o setor (EUROPEAN COMMISSION, 2016). 

Os dois primeiros clusters estabelecem uma evolução interna no que concerne às 

preocupações interconectadas. Inicialmente, as unidades se relacionavam para manter o 

suprimento ininterrupto de energia, sem preocupações sustentáveis, o que poderia direciona-lo 

para o estabelecimento de políticas negativas e que criariam dependências ao longo do tempo. 

Além disso, com o estabelecimento de políticas positivas e de uma relação historicamente 

amistosa entre as unidades, com práticas institucionais, acordos bilaterais e interações 

semelhantes, estes podem ser entendidos enquanto uma forma centralizada de complexo 

regional de segurança (LAGSDORF, 2011; ANDOURA e VINOIS, 2015; BUZAN e WÆVER, 

2003). Este complexo pode ser caracterizado como do terceiro tipo de CRS centralizado, no 

qual, os atores ou unidades ao invés de enxergarem uns aos outros enquanto ameaças, se 

relacionam com padrões em maior ou menor escala de amizade. Este esforço leva à 

dessecuritização da temática e à adoção de políticas regionais para a energia (ZELENSKY, 

2009). 

Através das discussões e dados analisados neste trabalho, pode-se dizer que foi 

estabelecida uma comunidade regional de segurança energética (CRSE) com padrões de 

interações mais amigáveis. Todavia, a atuação da Alemanha como ator central na construção 

do CRSE é por vezes identificada como uma liderança sustentável tanto para a melhora da 

performance em segurança energética da região quanto para o combate aos efeitos das 

mudanças climáticas. Em ambos os casos, a redução das emissões de GEE e o aumento de 

compartilhamento de energias renováveis na matriz, são importantes para garantir seguidores 

do modelo (SCHLÖGL, 2015).  

No entanto, estas podem não ser as únicas motivações políticas da Energiewende. Um 

dos objetivos da Alemanha talvez esteja na tentativa em estabelecer uma rede de escoamento 

do excedente elétrico produzido. As alterações na forma como é produzida a eletricidade na 

república implicam num aumento do excedente energético e, consequentemente, num aumento 

das exportações. A descentralização da produção provocada pela Energiewende acabou por 

remunerar o cidadão que produz eletricidade localmente. Esta medida faz parte de um projeto 

antigo, que tinha por objetivo realizar uma melhoria nas habitações construídas antes de 1990, 

tornando-as mais eficientes e sustentáveis e remunerando o cidadão pela produção 

descentralizada de energia (OFFENBERG, 2014). Em outras palavras, além do excedente 

produzido pela capacidade instalada de fontes renováveis, acopla-se o excedente também 
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produzido pelas habitações com instalações para geração de energia, o que cria um excedente 

de eletricidade que será ser exportado para seus vizinhos. 

 

Gráfico 5 - Produção e consumo bruto de eletricidade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de Morris e Pehnt (2016), Agora (2015) e European 

Commission (2016) 
 

A Alemanha tem exercido no continente europeu uma liderança interessante, pois ao 

passo em que promove os princípios de produção sustentável de energia renovável, melhora 

também a qualidade do mercado energético europeu. Todavia, ao mesmo tempo em que 

comunica aos demais países sobre suas intenções e resultados da política energética, sinaliza a 

probabilidade de que cresça a quantidade de energia que é exportada do país (KNOPF, PAHLE, 

et al., 2012). A energia pronta a ser exportada não é fruto de fontes convencionais de geração 

elétrica, mas sim de fontes renováveis, que impactam menos o meio ambiente e são 

internacionalmente ovacionadas. As custas da geração descentralizada de energia o cidadão que 

é remunerado, é pago com o valor das exportações em eletricidade (FRAUNHOFER, 2016). 

A comparação entre as exportações em 2011 e 2015 permite perceber que, após a 

constituição do CRSE, como aqui proposto, a Alemanha também aproveitou para intensificar 

suas exportações (AGORA, 2015). Em tese, a comunidade estaria orientada por padrões de 

amizade que criam maior interdependência entre as unidades adjacentes do que uma evolução 

pautada na polaridade. No entanto, pode-se afirmar que há um aumento do domínio alemão 
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sobre o mercado europeu, como mostra a Figura 9, sobretudo no que diz respeito aos países 

vizinho, o que pode caracterizar uma mudança em como o CRSE se organiza. 

 
Figura 9 - Comparação das exportações de eletricidade em 2011 e 2015 

 
Fonte: (FRAUNHOFER, 2016) 

 

Talvez os objetivos da Alemanha sejam os de estabelecer um novo tipo de comunidade 

de segurança, a qual ainda está pautada nos padrões históricos de amizade dentro do bloco, mas 

que se organiza em torno de uma potência regional que tem poder e influência sobre os demais. 

Isto sugere que as relações de dependência entre a União Europeia e a Rússia podem estar sendo 

combatidas pela Alemanha para que ela tome o posto central, justificando esta ação por 

pressupostos sustentáveis e energeticamente seguros (KIDD, 2014). As ações da Energiewende 

como uma política vanguardista para o cenário europeu, podem explicar o aumento das suas 

exportações e o desenvolvimento de um mercado de energia dependente de suas fontes, mas 

que são ambientalmente amigáveis.  

É claro que não se pode deixar de lado a vertente ambientalista da Energiewende, e 

como suas propostas influenciam os demais Estados adjacentes. A quantidade de seguidores 

tem aumentado, atraídos pelos sucessos em atingir as metas de combate as mudanças climáticas 

e pela redução das emissões. Mas realizar uma transição energética impõe custos adicionais ao 

setor energético e investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. E para 

alguns países seguidores da política, estes custos têm sido cobertos pelo financiamento alemão 

(STEINBACHER e PAHLE, 2015). Parece que o que está sendo exportado não é o modelo da 

Energiewende, mas os princípios ambientais e energéticos baseados na sustentabilidade, em 
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energias renováveis e de baixo carbono. E com esses princípios é possível atrair Estados que 

comunguem desses mesmos princípios, valores e ameaças, bem como estabelecer um tratado 

de compra e venda de eletricidade para aumentar ainda mais as exportações da Alemanha. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo geral compreender as implicações das políticas 

energéticas da Alemanha sobre a União Europeia no processo de (des)securitização do setor 

energético com impactos também no combate aos efeitos nocivos das mudanças climáticas. A 

partir de tudo o que foi apresentado e analisado nestes três capítulos, algumas conclusões e 

descobertas podem ser apontadas. 

A primeira delas aponta para o fato de que, pouco se discute a respeito de segurança 

energética ao redor do mundo com foco na alteração do paradigma de produção energética. 

Com todos os avanços tecnológico envolvendo a produção energética por fontes renováveis, os 

combustíveis fósseis, em específico o petróleo, tem um peso grande nas discussões, sobretudo 

o que tange a geopolítica e os conflitos notadamente militares que se desenvolveram ao longo 

dos anos pelo domínio, acesso ou transporte deste bem. Quando se fala em segurança energética 

remete-se mais a segurança do suprimento ininterrupto do óleo do que de uma preocupação 

genuína com o acesso da população a energia para transporte, aquecimento ou eletricidade. É 

mais uma questão geopolítica de poder, e menos uma questão de políticas de cooperação.  

Um dos objetivos deste trabalho também foi apresentar algumas contribuições 

acadêmicas sobre as discussões que envolvem as energias renováveis, bem como de sinalizar 

para os benefícios oferecidos no longo prazo àqueles Estados que estão comprometidos em 

manter o suprimento de energia à população com um alto grau de eficiência. Além de apresentar 

ao ambiente internacional os esforços políticos e econômicos que estão sendo feitos em prol do 

combate aos efeitos perigosos das mudanças climáticas. Notadamente, as discussões ambientais 

têm se tornado de interesse e até mesmo preocupantes para as nações ao redor do mundo. Seja 

através das pesquisas divulgadas pelo IPCC, seja pelo alarde da mídia internacional ou ainda 

pela pressão que os ativistas ambientais exercem há anos sobre os governos, a adoção de 

políticas energéticas que venham ao encontro dos ensejos ambientais, como discutido no 

trabalho, têm o potencial de atender as necessidades internacionais, regionais e locais de forma 

sustentável. 

Uma outra descoberta aponta para a liderança política exercida pela Alemanha na União 

Europeia. Através das informações levantadas foi possível perceber a grande influência política 

que o membro exerce dentro do bloco, e como as suas decisões domésticas tem o potencial de 

sinalizar o rumo político a ser adotado por seus países vizinhos. Este trabalho não teve como 

objetivo investigar o tipo de liderança exercida pela Alemanha no que tange o setor energético, 
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no entanto, indiretamente, tratou deste assunto. O país se comporta como uma potência regional 

que, em alguma medida, sinaliza as tendências energéticas, apresenta modelos de políticas para 

o setor e, a nível regional, coordena políticas que evitem a desestabilização do bloco. 

Um último ponto a ser discutido, satisfaz uma das motivações do pesquisador. O phase-

out programado das usinas nucleares dentro da Alemanha e a mudança do paradigma de 

produção energético eram políticas que também chamavam a atenção do autor deste trabalho. 

Considerando a quantidade de emissões de GEE na atmosfera da produção elétrica oriunda de 

plantas nucleares ser quase próximo a zero, isto colocava desafios materiais à Alemanha na 

iminência de um phase-out. Através daquilo que foi investigado e discutido nesta dissertação, 

foi possível perceber que, no âmbito político, o país já vinha se preparando para tomar esta 

decisão a muito tempo e que, apesar de parecer o estopim da mudança, o acidente em 

Fukushima serviu como um incentivo mais forte para um projeto que não se restringia somente 

as usinas nucleares. 

A intenção da República Alemã não se concentrava somente no phase-out, mas sim 

numa mudança de paradigma energético que, até onde é possível observar, apresentou algumas 

alterações na performance em segurança energética do país e da região. Através da 

Energiewende, a Alemanha pode ser indicada como um fornecedor central de eletricidade 

dentro da União Europeia por dois fatores. O primeiro diz respeito aos objetivos da política. O 

foco estava na redução da dependência das exportações alemãs, no suprimento de energia 

interno da população, e numa grande mudança da dinâmica do setor energético europeu. Talvez 

a interdependência energética entre seus vizinhos tenha sido intensificada, não se sabe ao certo 

se indiretamente ou diretamente. No entanto, o aumento da capacidade instalada das fontes 

renováveis do país ser superior, se comparado aos demais, aumenta também o excedente da 

produção que, por sua vez, garante o aumento das exportações de eletricidade oriunda de fontes 

renováveis. 

O segundo, retoma o marco teórico deste trabalho, no qual, a posição central no 

continente garante o estabelecimento de relações interconectadas para o país. A Alemanha faz 

fronteira com 9 dos 26 países membros, o que garante uma influência direta em Estados 

importantes, bem como a interdependência ou dependência entre eles. Foi difícil precisar o 

padrão de relacionamento histórico entre eles e com os outros 17 membros, o que tem efeitos 

sobre a possível classificação do tipo de CRSE. Há uma tentativa em evitar a securitização e 

tornar as relações baseadas em políticas que estabilizem a região, o que direciona mais a uma 

comunidade regional de segurança. No entanto, quando a Alemanha se posiciona como uma 

potência regional, isto pode sinalizar a ideia de que, em matéria de energia, as regras do jogo 
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são estabelecidas, em alguma medida, pelo Estado que consegue arcar com os custos de 

políticas revolucionárias. O que indica um complexo regional de segurança organizado em 

torno da Alemanha, e com os membros importando eletricidade dela. Isto talvez aponte para 

uma dependência energética, ou para uma condição temporária para a estabilização de políticas 

regionais comuns para a energia. 

Em suma, além da Alemanha promover uma mudança de paradigma de produção 

energética na União Europeia, ela: alterou o marco regulatório das políticas energéticas, 

forneceu energia de forma eficiente e acessível a população, exportou os princípios da 

Energiewende, instigou a transição energética no nível regional para a estabilização de políticas 

comuns sobre energia, demonstrou comprometimento com as metas ambientais internacionais 

e, por último, se colocou como fornecedor central da União Europeia de uma energia produzida 

com bases renováveis. 
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