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Nova	Rota	da	Seda	2021		
(BRI-	Belt	and	Road	Iniciative)	

	
	

138 PAÍSES 
 
34  da Europa e Asia central 

6 do Sudeste asiático 

25 Asia oriental e Pacífico 

38 da África Subsariana 

17 de Asia central e norte de 

África 

18 de América Latina e Caribe 
	
	
	



Três	grandes	projetos	estratégicos	em	nível	
mundial:		

• O	Pacto	Verde	Europeu	
• A	Estratégia	chinesa	de	transição	energética	

• O	New	Green	Deal	dos	EUA	

	
	



Pacto Verde Europeu 

• Modernização	 e	 transformação	 da	 economia	 para	 obter	 a	 neutralidade	
climática	 até	 2050.	 Redução	 drástica	 das	 emissões	 de	 gases	 de	 efeito	
estufa	a	níveis	equivalentes	aos	que	a	terra	é	capaz	de	absorver;	

•  Transformação	do	 setor	 industrial	 em	 todas	as	 suas	 cadeias	de	valor	nos	
próximos	5	anos;	

•  O	 desenvolvimento	 de	 tecnologias	 de	 ponta	 nos	 principais	 setores	
industriais.	 Entre	 as	 áreas	 prioritárias	 estão:	 a	 produção	 de	 hidrogênio	
limpo,	células	a	combustível	e	outros	combustíveis	alternativos,	bem	como	
o	 armazenamento	 de	 energia,	 e	 a	 captura,	 armazenamento	 e	 uso	 de	
carbono;	

	
	



Pacto Verde Europeu 

• Criação	de	sistemas	de	informação	e	bases	de	dados	atualizadas	para	
a	 tomada	 de	 decisão	 por	 empresas,	 governos	 em	 todos	 os	 níveis,	
investidores,	cientistas,	acadêmicos	e	cidadãos;	

	
• Proteção	 do	 denominado	 “capital	 natural”	 europeu,	 que	 inclui	 a	
biodiversidade,	os	recursos	hídricos,	os	pisos	ecológicos,	etc.	

	
	



1. Transição	Energética	
	

	
	



	
Preparação:	Núcleo	de	Pesquisa		sobre	Geopolítica,	Integração	regional	e	Sistema	mundial		GIS/UFRJ			

	
	

		

§  O	investimento	total	em	ER	
chega	a	mais	de	US	$	2,6	
trilhões	(excluindo	usinas	
hidrelétricas);		

§  A	China	assume	a	liderança	na	
última	década,	com	um	
investimento	de	US	$	758	
bilhões,	ou	seja,	quase	31%	dos	
gastos	globais;		

§  Os	EUA	estão	em	segundo	lugar	
com	14%	dos	gastos	globais	(US	
$	356	bilhões).	
	
	

Energia 
Renovável	



Preparação:	Núcleo	de	Pesquisa		sobre	Geopolítica,	Integração	regional	e	Sistema	mundial		GIS/UFRJ		
	

Capacidade	
adicionada	por	
tecnologia		
(2010-2019):	
	
	
	



Preparação:	Núcleo	de	Pesquisa		sobre	Geopolítica,	Integração	regional	e	Sistema	mundial		GIS/UFRJ		

Capacidade 
adicionada 
por região	



2.	Veículos	Híbridos	Elétricos	(VHE)	e	

Veículos	Elétricos	(VE)	

	
	



Existência	global	de	veículos	elétricos,	2010-2019 
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Núcleo	de	Estudos	sobre	Geopolítica,	Integração	regional	e	
Sistema	mundial		GIS/UFRJ		

	
	



Minerais utilizados em tecnologia de 
transporte selecionados  
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América	Latina	como	fonte	de	minerais	
Estratégicos	

	
	



	
	



Demanda	mundial	estimada	de	terras	raras	
em	cenários	de	baixa	e	alta	demanda	

	
	

Fonte:	JCR	

Fuente: JCR 
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Fonte:	Unites	State	Geological	Service-USGS	e		Viceministerio	de	Altas	Tecnologías	da	Bolivia.		
Elaboração:	Monica	Bruckmann	



O Pacto verde europeu 
Comissão Européia 

“O	 acesso	 aos	 recursos	 é	 também	 uma	 questão	 de	
segurança	 estratégica	 para	 a	 ambição	 da	 Europa	 de	
avançar	 com	 o	 Acordo	 Verde.	 Portanto,	 um	 dos	 pré-
requisitos	 para	 tornar	 essa	 transição	 uma	 realidade	 é	
garantir	 o	 fornecimento	 de	 matérias-primas	
sustentáveis	��-	em	particular,	as	matérias-primas	críticas	
necessárias	 para	 tecnologias	 limpas	 e	 aplicações	
digitais,	espaciais	e	de	defesa	 -	diversificando	a	oferta	
de	fontes	primárias	e	secundárias”	
	

	
	



“A	 UE	 também	 reconhece	 que	 os	 desafios	 climáticos	 e	
ambientais	 globais	 são	 um	 grande	 multiplicador	 de	
ameaças	 e	 uma	 fonte	 de	 instabilidade.	 A	 transição	
ecológica	 irá	 reconfigurar	 as	 relações	 geopolíticas,	
incluindo	 interesses	 económicos,	 comerciais	 e	 de	
segurança	 à	 escala	 global,	 criando	 desafios	 para	 vários	
Estados	 e	 sociedades	 (...)	 As	 implicações	 da	 política	
climática	 devem	 tornar-se	 parte	 integrante	 da	 reflexão	 e	
da	 ação	 da	 UE	 nos	 assuntos	 externos	 ,	 também	 no	
contexto	da	política	comum	de	segurança	e	defesa.”	
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