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CLUBE DE ENERGIA DA ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE XANGAI 

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NA ÁSIA CENTRAL 

 
Daniel Ferreira da Rosa1 

Hiran Ricardo da Silva Ramos2 

Natascha Elizalde Prola Ramos3 

Rafaela Dias de Fraga4 

INTRODUÇÃO 

A Organização para a Cooperação de Xangai (OCX) abarca um conjunto de países 

extremamente relevantes quando se fala no setor de energia global, seja em relação a produção 

de energia primária ou de consumo da mesma. Desde sua fundação, diversas ações no que se 

diz respeito a cooperação energética foram realizadas através de relações multilaterais ou 

bilaterais entre os países que fazem parte da OCX, logo, por essa razão, tornou-se uma das 

preocupações de seus Estados-membros o  aprimoramento do debate sobre cooperação, 

integração e segurança energética, o que se deu através da criação do Clube de Energia, um 

mecanismo multilateral orientado para esse objetivo. 

 No presente trabalho serão abordadas as causas e consequências do shift no setor de 

energia e como isso reflete na dinâmica dos países da Ásia Central. Esse shift, ou mudança, 

ocorre de duas formas: a transição da demanda por energia do Ocidente para o Oriente (Ásia); 

e a transição da demanda por petróleo e carvão para fontes de energia alternativas. No ano de 

2018, registrou-se o aumento de 2,3% no consumo de energia, quase o dobro da média anual 

desde o início da década. Nesse contexto, junto dos Estados Unidos, dois membros da OCX, 

China e Índia, são os responsáveis por 70% do aumento nessa demanda (IEA, 2019). Também 

será abordado o fato de que a Índia, tende a superar a China no crescimento da demanda por 

energia a partir do ano de 2040, mesmo os chineses permanecendo como o maior mercado para 

energias primárias (THE ECONOMIC TIMES, 2019).  

A demanda por energias alternativas, especificamente o gás natural e as energias 

renováveis, engloba 85% do crescimento da demanda por energia mundial e, nesse sentido, 

afeta diretamente a região que é o foco deste trabalho: a Ásia Central (BP, 2019). Isso se dá a 

partir do fato de que os países da região estão entre os maiores exportadores de petróleo e gás 

 
1 Graduando do 4º semestre de Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

Contato: daniel.ferreiradarosaa@gmail.com.  
2 Graduando do 6º semestre de Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

Contato: hiran.ricardo@gmail.com. 
3 Graduanda do 7º semestre de Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

Pesquisadora do Laboratório de Estudos em Defesa e Segurança (LEDS). Contato: natascha.prola1@gmail.com.  
4 Graduanda do 7º semestre de Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

Pesquisadora do Laboratório de Estudos em Defesa e Segurança (LEDS). Contato: diasf.rafa@gmail.com. 

mailto:natascha.prola1@gmail.com
mailto:natascha.prola1@gmail.com
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natural do planeta. Dessa forma, faz-se necessário entender quais as implicações para a Ásia 

Central quando se fala em mudança na demanda geográfica e nas fontes de energia, ou seja, 

como os países da região podem se beneficiar ou se prejudicar com essas mudanças, como isso 

contribui para o aprofundamento das relações dentro da OCX, assim como seus respectivos 

projetos para o futuro. 

1 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE XANGAI 

A Organização para Cooperação de Xangai é uma organização intergovernamental com 

o objetivo de estabelecer confiança mútua e políticas de boa vizinhança no continente asiático. 

Isto seria proporcionado pela cooperação política, econômica, tecnológica, cultural e 

energética, desempenhando medidas para preservar a paz e a estabilidade regional, bem como 

desenvolver ações para uma nova ordem política internacional democrática. A OCX atua em 

conjunto com os seus países membros para estabelecer estratégias de cooperação multilateral e 

de assuntos relevantes para a região asiática (SCO, 2017a). 

Segundo Brzezinski (1997, p. 31, tradução nossa) “A Eurásia é, portanto, o tabuleiro de 

xadrez no qual a luta pela primazia global continua a ser jogada”5. Encontram-se na Eurásia o 

predomínio de países dinâmicos, a maior concentração da população mundial, as seis maiores 

economias do globo e alguns dos maiores investidores no setor militar. A localidade possui 

diferentes pontos geoestratégicos de poder e zonas ricas em energia potencialmente relevantes 

para o desenvolvimento regional (BRZEZINSKI, 1997). As características energéticas 

presentes na região dos Bálcãs são economicamente relevantes para a Eurásia, especialmente 

as amplas reservas de gás natural, minérios e petróleo, o que leva aos países do continente 

asiático a desenvolverem medidas para a exploração de novas energias em regiões como a Ásia 

Central e no Mar Cáspio (BRZEZINSKI, 1997). Mediante o cenário presente na região, a OCX 

se compreende como um dos mecanismos mais relevantes e estratégicos para os países, tendo 

em vista as ambas esferas que a organização contempla e atua no cenário internacional. 

1.1 HISTÓRICO 

A OCX foi oficialmente estabelecida em 15 de junho de 2001 em Xangai (China), a 

partir da coalizão entre a República do Cazaquistão, a República Popular da China, a República 

do Quirguistão, a Federação Russa, a República do Tajiquistão e a República do Uzbequistão 

(SCO, 2017a). Os Cinco de Xangai, com exceção do Uzbequistão, constituíam práticas 

 
5 Texto original: “Eurasia is thus the chessboard on which the struggle for global primacy continues to be played.” 

(BRZEZINSKI, 1997, p. 31). 
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multilaterais e ações para estabilidade regional e de cooperação militar desde o ano de 19966. 

Com a participação do Uzbequistão, os países assinaram conjuntamente o documento oficial 

da organização, sendo a Declaração de Estabelecimento da Organização para Cooperação de 

Xangai e também a Convenção de Xangai contra o Terrorismo, o Separatismo e o Extremismo 

(JOINT STATEMENT BY THE HEADS OF STATE OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN, THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, THE KYRGYZ REPUBLIC, 

THE RUSSIAN FEDERATION, THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN, THE REPUBLIC OF 

UZBEKISTAN, 2001).  

Em virtude do cenário de instabilidade internacional e considerando o propósito de 

fortalecer a cooperação regional em diferentes esferas, foi instituída a Carta da OCX (2002), 

apresentando 26 artigos acordados entre os países membros. As proposições determinadas na 

Carta são basicamente os objetivos e deveres, os princípios e as capacidades, as áreas de 

cooperação, a estrutura organizacional, as medidas de processo de decisão e também o 

posicionamento da OCX para com outros países e/ou organismos internacionais (CHARTER 

OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION, 2002). A Carta da OCX apresenta 

aspectos do “Espírito de Xangai”, que promovem o desenvolvimento dos Estados e a adoção 

de medidas multilaterais de cooperação e integração econômica. Entretanto, o cenário 

observado a partir de 2003, com a invasão do Iraque e o início da Guerra ao Terror, levou a 

organização a atribuir características securitárias ao seu escopo para promover a estabilização 

dos Estados membros e dos conflitos regionais (RIBEIRO, 2015). 

Considerando a presença estadunidense no continente asiático neste período, a 

organização alcançou uma nova fase através das medidas de segurança e de integração regional 

com a influência de projetos promovidos pela Rússia (União Econômica Eurasiana — UEE) e 

pela China (Nova Rota da Seda) (RIBEIRO, 2015), transformando a dinâmica internacional e 

as esferas de influência e fortalecendo a estratégia de cooperação entre China e Rússia para o 

crescimento regional (CEPIK, 2009). A OCX acabou por contribuir para a estabilidade da 

região, que dispõe de reservas naturais relevantes, onde cita-se o exemplo da região da Ásia 

Central. Na nova fase que se observa, as esferas de influências aumentam cada vez mais com a 

 
6 As razões para fortalecer a conjuntura de cooperação regional apresentaram-se de maneira a contrapor a 

hegemonia desenvolvida pelos Estados Unidos, fortalecendo a aliança entre os Estados para contrabalancear a 

primazia militar e decisiva dos norte-americanos no continente euroasiático. Com a intensificação da Guerra ao 

Terror a partir dos anos 2000 e também com a invasão do Iraque em 2003, os processos de securitização regional 

acentuam-se de maneira evidente, como por exemplo no surgimento da OCX. O papel dos EUA na região da Ásia 

Central até o Oriente Médio, no período pós-soviético, enfatiza um “Arco de Instabilidade” no qual institui-se os 

serviços de inteligência e seus interesses geopolíticos na região. Nesse contexto, a China e a Rússia apresentam 

assim uma nova fase de regionalização da segurança, promovendo a integração e a ambição para um novo 

ordenamento global (RIBEIRO, 2015). 
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adesão de Membros Observadores e Parceiros de Diálogo, mencionando os projetos de 

admissão da Índia e do Paquistão como membros (RIBEIRO, 2015). Após um período de 

debate entre os membros, a reunião do Conselho de Chefes de Estado, realizada em julho de 

2017, estabeleceu a posição de membros plenos aos respectivos países (SCO, 2017a). 

A presença de duas grandes potências como Rússia e China na organização 

contextualiza seu relevante peso político mediante os outros arranjos internacionais. As 

intenções dos respectivos países dentro da organização são distintas, evidenciando suas 

relações historicamente intrínsecas. Enquanto a China configura a ideia da OCX para o 

desenvolvimento de projetos de integração econômica e diplomática, a Rússia idealiza-o como 

um mecanismo securitário (LANTEIGNE, 2018). Todavia, a cooperação persiste nas esferas 

como segurança de fronteiras e principalmente na vertente geoestratégica da segurança 

energética, visando a Ásia Central como uma região importante para fornecimento e futuros 

investimentos em recursos energéticos (BRITES; JAEGER, 2015). 

1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A carta da Organização de Cooperação de Xangai estabelece que os seguintes órgãos 

devem operar dentro da composição estrutural da organização: 1) o Conselho dos Chefes de 

Estados; 2) o Conselho dos Chefes de Governo; 3) o Conselho de Ministros das Relações 

Exteriores; 4) a Reuniões de Chefes de Ministérios e/ou Agências; 5) o Conselho dos 

Coordenadores Nacionais; 6) a Estrutura Antiterrorista Regional; 7) a Secretariado da OCX; 8) 

e os Organismos Não Governamentais, no qual integra, o Conselho Empresarial da 

Organização de Cooperação de Xangai e o Consórcio Interbancário da OCX (SCO, 2017b). 

Organograma 1 - Estrutura Organizacional da OCX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Fonte: Stephen Aris (2013) 

 

A partir do Conselho dos Chefes de Governo dos Estados membros da OCX, fora 

constituído um grupo de trabalho especial sobre questões de combustível e energia, de 

fomentou-se a possibilidade da formação de um "clube de energia". A presença de grandes 

produtores e importadores de energia entre os países membros os torna dependentes 

internamente uns dos outros, mas também permite a interação multilateral. À vista disso, em 

2006, foram criados grupos de trabalho especiais encarregados da cooperação em vários níveis, 

incluindo um focado na criação do Clube de Energia7.  

1.2.1 Estados-Membros, Estados Observadores e Parceiros de Diálogo 

Figura 1 - Estados-membros, Estados Observadores e Parceiros de Diálogo 

Fonte: CSS Study (2018) 

A Organização de Cooperação de Xangai é composta atualmente por oito Estados 

membros, nomeadamente: Índia, Cazaquistão, China, Quirguistão, Paquistão, Rússia, 

Tajiquistão e o Uzbequistão. Além disso, a OCX conta com quatro Estados observadores, 

respectivamente: Afeganistão (2012), Bielorrússia (2015), Irã (2005) e a Mongólia (2004). 

Ademais, dispõe de seis parceiros de diálogo, sendo eles: Azerbaijão (2016), Armênia (2016), 

Camboja (2015), Nepal (2016), Turquia (2012) e o Sri Lanka (2009).  

1.2.2 Clube de Energia 

No ano de 2006, o Clube de Energia foi constituído para coordenar as políticas de oferta 

e demanda, bem como garantir a segurança e o fornecimento de energia na região, buscando a 

 
7 Ver tópico 1.2.2. 
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cooperação econômica entre os países membros e a adaptação aos novos desenvolvimentos na 

economia global (KALEJI, 2016). Com a visão de proporcionar um fórum para discussão 

referente à energia, o órgão foi desenvolvido como espaço para exposição de novos projetos e 

soluções para questões de todas as naturezas em relação a cooperação de energias entre os 

Estados (CHINAHANDSMAG, 2018). 

O Clube de Energia da OCX “[...] é um órgão consultivo não governamental que unifica 

representantes de Estados e círculos de negócios, bem como centros analítico-informacionais e 

de pesquisa científica que atuam na esfera complexa de combustíveis e energia dos países 

membros da organização”8 (FREDHOLM, 2013, p. 279, tradução nossa). O órgão compõe 

alguns dos maiores produtores de energia do mundo, tais como a Rússia, o Cazaquistão, o 

Uzbequistão e o Irã, esse último sendo um dos quatro países observadores da OCX (DAILY 

SABAH, 2016). 

O estabelecimento do Clube surgiu como um novo mecanismo multilateral para 

promover a maior integração entre os Estados membros da OCX. Isso se dá pelo fato de que 

existem duas mudanças significativas acontecendo no mercado de energia: uma mudança de 

localização e outra em sua estrutura energética (ZHE, 2018). Em relação à mudança de 

localização, isso ocorre uma vez que a produção de energia está se movimentando em direção 

ao Oeste, ao mesmo tempo em que o consumo se dirige em direção ao leste da Ásia Central, 

local esse onde grande parte dos membros da OCX estão localizados. Observa-se também a 

mudança voltada para o deslocamento da estrutura energética, relacionado a grande 

dependência dos combustíveis fósseis como fonte de energia (ZHE, 2018).   

 Cada membro da organização cobre cerca de 36% da eletricidade mundial, 23% da 

produção gás natural, 20,8% da produção de petróleo bruto e 60,2% da produção de carvão. 

Eles também consomem cerca de 28% do gás natural, 25,2% do petróleo bruto e 65,1% do 

carvão (DAILY SABAH, 2016). O órgão vem desenvolvendo medidas para abarcar este 

cenário, onde destacam-se a realização de diálogos expandidos em relação ao aumento da 

segurança energética, a coordenação de esforços, a harmonização de estratégias energéticas e, 

também, na discussão dos diferentes ramos de energia projetados pelos interesses dos países 

membros (BUSHUEV; PERVUHIN, 2012).  

 

 
8 Texto original: “[...] is a non-governmental consultative body unifying representatives of state and business 

circles, and also of information-analytical, scientific-research centres which are active in the fuel-energy complex 

sphere of SCO member states.”(FREDHOLM, 2013, p. 279). 
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1.3 CONTEXTO HISTÓRICO 

O que se compreende hoje como Ásia Central é o território que se estende desde o 

Cáucaso até a divisa com o Leste e o Sul Asiático (ADB, 2010). É  um espaço político que 

engloba cinco Estados, sendo eles o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Turcomenistão 

e o Uzbequistão, embora autores considerem que o Afeganistão, o Paquistão, o Irã e a Mongólia 

façam também façam parte dessa sub-região, formando a Grande Ásia Central 

(SWANSTRÖM, 2011). 

 A extração de petróleo na região da Ásia Central é datadado final do século XIX, onde 

hoje é o Cazaquistão. Ainda assim, não houve preocupação, tanto por parte do Império Russo 

quanto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), de investir na região, pois a 

maior parte da extração se dava na província de Baku, atual Azerbaijão (ARVANITOPOULOS, 

s.d.). 

 Somente após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a descoberta de novos campos 

de petróleo no Uzbequistão e no Turcomenistão, a região se tornou foco de investimento por 

parte dos soviéticos. O centro desses investimentos foi o Cazaquistão, maior detentor de sítios 

de exploração, seja de petróleo, metal ou gás natural (ARVANITOPOULOS, s.d.). 

 Logo que os países da Ásia Central ganham sua soberania, a partir do fim da União 

Soviética, é através da extração de recursos naturais que esses novos Estados entendem que 

podem se estabelecer como política e economicamente independentes. É na sequência desse 

colapso da URSS que a região passa a ser o cenário de competição pelos recursos. Segundo 

Arvanitopoulos (s.d.), esses recursos se tornam a “maçã da discórdia”, em referência ao mito 

grego, na Ásia Central, que acarreta em uma nova perspectiva sobre os interesses geopolíticos 

na região.  

 Na metade da década de 1990, o contexto pós-soviético dos países do centro e leste 

europeu se repetem nos países da Ásia Central: hiperinflação, desindustrialização e o fim do 

sistema socialista oriundo do regime soviético. Com esse cenário, países que estiveram sob o 

domínio da União Soviética por mais de 60 anos se dividiram entre os de renda média-alta e de 

média-baixa e, no meio disso, tanto o Uzbequistão quanto o Turcomenistão não haviam 

completado a sua transição para uma economia de mercado.  

 A partir da Guerra no Afeganistão, em 2001, países como o Uzbequistão, o 

Turcomenistão e o Quirguistão, devido a sua proximidade com o território afegão, serviram de 

bases para o trânsito de tropas estadunidenses, o que significou certa proximidade entre a Ásia 

Central e o Ocidente, e um afastamento da influência russa. Contudo, em 2005, após críticas 

de Washington a violenta reprimenda dada pelo governo uzbeque à manifestantes, as relações 
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com os EUA ficaram abaladas, forçando a retirada do contingente estadunidense da base aérea 

de Karshi-Khanabad. Em similaridade houve a retirada de uma base dos EUA no Quirguistão, 

em 2014. Tais casos levaram a uma diminuição da presença Ocidental, trazendo novas capitais 

aos alinhamentos externos dos países da região, como Istambul, Moscou, Nova Deli e Pequim 

(SANTOS, 2017). Este cenário dinamizou a geopolítica na região, o que acabou, diretamente, 

influenciando nos fluxos energéticos da Ásia Central, a colocando, mais uma vez, como um 

pivô das dinâmicas interasiáticas. 

2 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Segundo dados apresentados em 2018 pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico e pela IEA, o consumo de energia global subiu 2,1% no ano de 

2017, e tende a aumentar em 25% até 2040 (WORLD ECONOMIC FORUM, 2019). Isso 

reflete o crescimento dos países emergentes, no qual visam suprir suas necessidades internas 

de consumo e, também, fomentar o crescimento econômico. Devido aos avanços tecnológicos 

(como, por exemplo, o surgimento de veículos elétricos) e pela nova configuração sustentável 

de panorama energético, os Estados buscam diversificar sua estrutura energética. Essa 

conjuntura de novos cenários são consequências dos novos arranjos internacionais, 

compreendidos pelo shift. O acesso à energia e a relação com o abastecimento mundial envolve 

diferentes atores e prerrogativas que necessitam ser analisadas pelos países (WORLD 

ECONOMIC FORUM, 2019). O respectivo cenário de transição pontua a necessidade de 

cooperação entre os Estados para uma melhor configuração política, econômica e energética, 

assim considerando os países do Clube de Energia essenciais no progresso regional. 

2.1 TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

Ao longo dos últimos dois séculos, o posicionamento das reservas energéticas, tais 

como petróleo, gás natural e carvão, idealizaram a perspectiva da configuração internacional, 

compreendendo-as como as regiões mais significativas do globo. Contudo, ocorreu a 

variabilidade destas reservas em diferentes partes do mundo. De acordo com Nogueira (1985), 

os momentos de crises energéticas ocorreram em diferentes situações históricas que resultaram 

em consequências para a configuração política mundial, como no Império Romano, na crise 

geral do feudalismo na Europa (séc. XIV ao séc. XVIII) e na Revolução Industrial. Os ciclos 

energéticos possuem semelhanças quanto seu esgotamento, dividindo três características 

comuns: exclusividade da fonte energética; sua transformação de um combustível para uma 

matéria-prima essencial ao ser humano; e, por último, a resistência dos consumidores pela 
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alteração dos hábitos energéticos, como na utilização de madeira e carvão para o consumo 

doméstico (NOGUEIRA, 1985).  

Desta maneira, a posição dos Estados detentores de reservas energéticas configura as 

relações de poder em nível global, visto que os mesmos protegem seus interesses nacionais e 

ampliam a sua influência econômica e política no exterior. Os países que não apresentam essa 

variável dispõem de menor grau de persuasão, e consequentemente estão suscetíveis a 

importações para suprir suas demandas internas. No contexto de transição energética, 

evidencia-se o papel expressivo dos combustíveis fósseis, e posteriormente o surgimento da 

vertente energética sustentável, para que então, os países transformem suas conjunturas 

energéticas visando a libertação do ciclo supracitado e sua independência energética (GLOBAL 

COMMISSION ON THE GEOPOLITICS OF ENERGY TRANSFORMATION, 2019).  

Para compreendermos a transformação no mercado global, de acordo com a análise do 

China News Service, a mudança, ou shift, ocorre em dois níveis distintos. Primeiramente ocorre 

o deslocamento de localização, em que a produção de energia está se movendo para o oeste, ao 

passo que o centro de consumo se expande para o leste. Assim, a concentração das direções 

determina a Ásia Central como o grande local estratégico para o setor energético, além de 

compor a maior parte dos países pertencentes a OCX. Por outro lado, a estrutura energética 

atual é contestada pela nova era de substituição por opções sustentáveis, diminuindo a 

dependência do carvão e petróleo (ZHE, 2018). A China apresenta grandes investimentos em 

instalações de usinas solares e na geração de energia a partir da força eólica, podendo cooperar 

com a Ásia Central, tendo em vista sua importante atuação dentro do escopo da OCX e, 

respectivamente, no Clube de Energia. Esse shift no panorama energético nas duas esferas, faz 

com que a estrutura energética da Ásia Central seja contestada uma vez que abrange grandes 

fontes de energia e potencial relevante para futuros investimentos (ZHE, 2018). Abaixo 

podemos observar, na Figura 2, as constantes mudanças (shifts) projetadas a nível global no 

período de 1990 a 2040, elaborado pelo BP Energy Outlook. 

Figura 2 - Os padrões de contraste de demanda e produção de energia nas mudanças significativas nos fluxos 

globais de comércio de energia 
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Fonte: BP (2019) 

Observando o mapa, verificamos a transformação na configuração do sistema mundial 

do comércio de energia (petróleo, gás e carvão) no período 1990-2040, considerando as áreas 

de déficits (vermelho) e de superávit (azul). A região do Sudeste Asiático e Europa são 

representadas com grande deficiência energética, no qual buscam seu abastecimento em regiões 

com excedentes entre o continente asiático e africano. As tendências regionais apontam 

também para o mercado das Américas, onde os investimentos no mercado de petróleo e gás de 

xisto elevou as exportações da região para o mundo desde o ano de 2017. O déficit presente na 

Europa representa o constante investimento da região para a Ásia Central, especificamente para 

compensar as suas necessidades internas (BP, 2019). 

Esse shift desencadeará novas relações de poder e sistemas de cooperação em energia 

entre os países no sistema internacional. A dependência energética mudará de um panorama 

global para redes regionais de cooperação, como exemplificado na formação do Clube de 

Energia. Assim, com o comércio e a cooperação regionalmente desenvolvidos, surge a 

possibilidade do aperfeiçoamento das redes de eletricidade, em razão da inovação em 

transmissão de energia e do papel do setor sustentável (GLOBAL COMMISSION ON THE 

GEOPOLITICS OF ENERGY TRANSFORMATION, 2019).  

Um exemplo de parceria regional estabelecida, especificamente no ano de 2014, 

compreende o mercado de importações chinesas do gás russo. A colaboração entre os dois 

poderá favorecer a Rússia, devido ao papel fundamental de abastecer a grande demanda de 

energética da China (MERDAN, 2018). No entanto, os aspectos positivos constituem no 

surgimento deste novo cenário sustentável à medida que desenvolveria onze milhões de 

empregos até 2050, já que reduziria os empregos nos setores de mineração de carvão, que 

emprega uma mão de obra global de, pelo menos, 9 milhões de pessoas (maior concentração 

na China, com 5 milhões de empregos em 2016). A mudança na configuração global sobre a 

utilização de energia impacta os diversos setores mencionados e, acima de tudo, pode originar 

novas divisões políticas e econômicas relevantes na atuação geopolítica dos países (GLOBAL 

COMMISSION ON THE GEOPOLITICS OF ENERGY TRANSFORMATION, 2019). 

2.1.1 Matriz energética da Ásia Central  

A partir dos anos 2000, a Ásia Central configurou-se como uma das regiões emergentes 

determinantes no mercado global de energia, ao mesmo passo em que o centro econômico do 

mundo se deslocava para a direção leste. Ressalta-se a importância das bacias petrolíferas 

localizadas no Oriente Médio, entretanto, o desenvolvimento infraestrutural da Ásia Central 
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apresenta grande potencial para atender às sucessivas demandas do continente euroasiático. As 

ex-repúblicas soviéticas, situadas ao leste do Mar Cáspio, possuem historicamente grandes 

quantidades de petróleo e gás natural que, no cenário atual, caracterizam-se de extrema 

importância para o abastecimento chinês. A região, proveniente de um histórico de pouco 

desenvolvimento quando discutido com investidores ocidentais, encontrou um cenário de 

mudanças significativas ao defrontar-se com novos mercados sedentos de energia, tais como a 

China e Índia (HART, 2016).  

Figura 3 - Recursos Energéticos da Ásia Central

 

Fonte: Asian Development Bank (2010) 

 

O Cazaquistão compreende uma área total de 2,725 mil km², localizado no centro do 

continente asiático e abrange a costa litorânea do Mar Cáspio. Suas principais fontes de recursos 

naturais são o petróleo e o gás natural (área cinza e marrom na Figura 3), além de dispor de 

grandes depósitos de minérios, tais como carvão (área laranja na Figura 3), cromita, chumbo e 

zinco. O país compreende a maior capacidade de hidrocarbonetos e minerais da região, 

contendo o segundo maior depósito de urânio do mundo. Devido a adoção de medidas liberais 

internas e das reformas de comércio, o Cazaquistão desperta o interesse de grandes 

investimentos estrangeiros. As reservas de gás natural são de suma importância para o país, 

localizadas, em parte, na região do Mar Cáspio, e também em campos de petróleo e gás 
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correlacionados nos campos Karachaganak e Tengiz (ASIAN DEVELOPMENT BANK, 

2010). 

No que diz respeito ao Quirguistão, o país compreende uma área total de 199 mil km², 

sendo o segundo menor da região. O setor mineral é o líder de exportações, enquanto o setor 

de recursos hídricos possui consideráveis perspectivas para investimentos futuros. Há cerca de 

70 rios específicos, dentre eles o Chui, Talas e o Naryn, que possuem papel importante na 

distribuição de energia local através de usinas hidrelétricas. A cooperação regional, 

principalmente entre o Quirguistão, o Cazaquistão e o Uzbequistão, são fundamentais para 

adotar medidas mais benéficas na utilização destes recursos hídricos, tendo em vista que os rios 

são compartilhados entre eles. Além disto, os três países compartilham projetos já existentes (a 

linha vermelha na Figura 3) de gasodutos (ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2010). 

O Tajiquistão abrange uma área de 142 mil km², sendo o menor país da região em 

questões de território, fazendo fronteira com a China e o Afeganistão. O local é rico em recursos 

minerais, como ouro, prata e urânio. Assim como no Quirguistão9, a capacidade hídrica pode 

ser uma estratégia para o desenvolvimento, colocando-o entre os 10 países com maior potencial 

hidrelétrico no mundo. No entanto, apenas uma baixa parcela desta capacidade é utilizada, 

necessitando de investimentos e gestão no setor (ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2010).  

Em relação ao Turcomenistão10, o país abrange uma área total de 488 mil km², fazendo 

fronteira com o Irã e o Afeganistão, além de integrar a região litorânea do Mar Cáspio. Os 

hidrocarbonetos são abundantes na região, cerca de 9 trilhões de m³ de reservas de gás foram 

avaliadas no ano de 2008. É um dos principais países exportadores de gás natural, petróleo e 

eletricidade (em especial à Rússia e à Ucrânia). De acordo com a estimativa do Fundo 

Monetário Internacional, o PIB do país cresce 7,5%aa em virtude das indústrias de petróleo e 

gás (ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2010).  

E, por último, o Uzbequistão, que compreende uma área total de 447 mil km², incluindo 

a região mais populosa da Ásia Central, com 27 milhões de habitantes. É um dos principais 

exportadores de petróleo e de gás natural via gasodutos, e está entre os dez países com maiores 

reservas conhecidas em urânio. O Uzbequistão pretende expandir sua produção de carvão para 

o comércio e, também, como recurso de produção de energia. Importante ressaltar que cerca de 

70% das reservas são consideradas de carvão marrom de baixa qualidade (lignito) (ASIAN 

DEVELOPMENT BANK, 2010). 

 
9 Os dois respectivos países, Tajiquistão e Quirguistão, são ilustrados na Figura 3 mediante sua capacidade 

hidrelétrica local através dos pontos na cor marrom. 
10 Analisando a Figura 3 configura-se como uma das regiões mais abundantes em gás natural e com diversos 

projetos de gasodutos, representada pela coloração rosa e linha vermelha. 
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2.1.2 Geopolítica dos Gasodutos 

O conceito de geopolítica pode ser compreendido como a influência que os aspectos 

geográficos possuem mediante a capacidade dos Estados no âmbito internacional, e também no 

que compete a sua política externa e nas relações de poder. As características geográficas, 

climáticas, e de recursos naturais e populacionais são consideradas fundamentais para a análise 

da potencialidade de um Estado ou região, bem como, no seu desenvolvimento econômico, 

político e militar. A geopolítica pode ser relacionada também a vinculação da localização 

geográfica e na distribuição de recursos materiais e humanos que influenciam as relações 

internacionais (SILVA; GONÇALVES, 2010). Analisando a configuração atual da Ásia 

Central, a sua importância geopolítica caracteriza-se na proeminência da energia, dos 

transportes e pelo pertinente choque de civilizações. A região apresenta consideráveis recursos 

naturais e minerais que servem como mecanismo de poder, bem como intermediários de 

desenvolvimento para os países. A localização geográfica interligando a Rússia e a Eurásia, 

assim como o Sul da Ásia e a Ásia, evidencia uma zona de amortecimento de conflitos, assim 

como uma área de trânsito que liga o Leste Asiático com a Europa e a Rússia (ÖĞÜTÇÜ, C; 

ÖĞÜTÇÜ, M, 2017).  

Em virtude do grande potencial de desenvolvimento energético, da presente 

potencialidade regional e desempenhando um papel intermediário entre duas grandes regiões 

consumidoras de energia, a Ásia Central apresenta múltiplas oportunidades neste setor. As 

reservas de hidrocarbonetos, principalmente de gás natural, são abundantes no Cazaquistão, no 

Turcomenistão e no Uzbequistão, que exportam petróleo e gás natural via gasodutos, e também 

como gás natural liquefeito. A segurança energética e a expansão destes recursos locais são 

fundamentadas, principalmente pelo desenvolvimento de fontes de hidrocarbonetos, pela 

restauração de infraestruturas existentes, pelo crescimento na produção petroquímica e na 

cooperação regional. A expansão das redes de dutos para fora da região pode ocasionar um 

grande passo para atingir os mercados globais, despertando os investimentos estrangeiros 

essenciais para a construção do setor energético regional (ASIAN DEVELOPMENT BANK, 

2010).  

Para compreender a relevância histórica dos gasodutos localizados na Ásia Central, 

analisamos o período durante e após o colapso da URSS, no qual a antiga potência detinha 

grandes vantagens no transporte de petróleo e gás. Assim, observamos a permanente logística 

de comércio, infraestrutura e mobilidade para a Rússia, ou para a direção leste, como alusão ao 

legado soviético. As construções de oleodutos, comunicações e transportes também estavam 

ligados à Rússia, isolando a região de países próximos, que estivessem fora da esfera de 
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influência soviética (CHOW; HENDRIX, 2010). Na década de 90, com o desmantelamento da 

URSS, os Estados independentes observam uma alternativa de projeção por companhias 

petrolíferas ocidentais para o desenvolvimento do potencial energético. Desta forma, a empresa 

norte-americana Chevron manifestou seu interesse em uma das maiores bacias petrolíferas do 

mundo, localizada em Tenguiz no Cazaquistão. Assim, a Rússia presenciou a relativa perda de 

sua influência política e econômica sobre a região geoestratégica do Mar Cáspio para os 

Estados Unidos11. Com o início das revoluções coloridas12 e a presente atuação norte-

americana, ressaltando a mesma no Quirguistão em 2005, a mudança dos governos locais 

modificou a política externa dos mesmos, aproximando-os da Rússia e da China. 

Consequentemente, a busca por segurança energética, recursos naturais e zonas de influência 

abrange não somente aos países locais, mas também os grandes protagonistas mundiais 

(GENTÉ, 2007). 

Figura 4 - Sistema Regional de Gasodutos na Ásia Central 

 
Fonte: IEA (2015) 

 
11 A presença dos Estados Unidos no Mar Cáspio é justificada pelo interesse no segundo maior oleoduto do mundo, 

inaugurado em 2006, chamado BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan) que transcorre entre o Azerbaijão, Geórgia e a 

Turquia. Sua relevância estratégica discorre na capacidade de transportar petróleo para o continente europeu sem 

percorrer o continente russo (GENTÉ, 2007). 
12 Designação atribuída ao conjunto de manifestações políticas oposicionistas realizadas em três países: a 

Revolução das Rosas na Geórgia, a Revolução Laranja na Ucrânia e a Revolução das Tulipas no Quirguistão,  

entre os anos de 2003 à 2005. Com o intuito de instaurar um processo de democratização e de eleições livres de 

fraudes, grandes manifestações populares foram organizadas para buscar uma nova configuração política. A 

participação de atores internacionais, como o Ocidente (Estados Unidos e UE) e a Rússia tiveram forte influência 

nas revoluções, desde o estímulo aos movimentos, até mesmo na manutenção do status quo na região (ORTEGA, 

2009). 
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Podemos observar de acordo com o Figura 4, elaborado pela IEA em 2015, as 

respectivas localizações de gasodutos em funcionamento (traçado grosso), os gasodutos que 

estão sendo projetados (traçado fino) e os principais campos que contém gás natural (pontos na 

cor laranja) (IEA, 2015). O Turcomenistão apresenta o maior índice de reservas e produção de 

gás natural da região, no qual 76,5%13 é direcionado para o fornecimento de energia do país, 

sendo o restante compreendido pela utilização do petróleo (UNESCAP, 2018). Um parceiro 

fundamental no crescimento das exportações é a China, onde estabelece o gasoduto Central 

Asia–China, representado nas linhas A e B (com capacidade de 30bcm14) e na linha C (com 

capacidade de 25bcm) que iniciou suas operações no ano de 2014, e atingiu a capacidade total 

no ano seguinte. No ano de 2013, a China, o Uzbequistão, o Tajiquistão e o Quirguistão 

firmaram acordos intergovernamentais a fim de estabelecer o planejamento e a abertura da linha 

D, podendo atingir uma capacidade de 65bcm de gás. Contudo, as perspectivas de cooperação 

entre o Turcomenistão e a China podem ser prejudicadas em razão da variável dos preços, no 

qual o mercado chinês amplia suas fontes disponíveis e o mercado global de gás passa por um 

excesso de oferta. Em outro cenário, as tensões dos preços atingem o mercado russo, onde a 

Gazprom (empresa russa e maior exportadora de gás natural do mundo) anunciou no início de 

2015 a redução de importações da Ásia Central (IEA, 2015).  

Em contrapartida, o Turcomenistão busca ampliar suas políticas de exportações, a nível 

de exemplo, o desenvolvimento, cooperação e investimento do gasoduto Turcomenistão-

Afeganistão-Paquistão-Índia (TAPI). O respectivo projeto possui capacidade de transportar 

33bcm de gás por ano, e compreende a extensão de 1.735 km (IEA, 2015), com o propósito de 

fomentar o crescimento econômico e social e garantindo a segurança energética. A presente 

transmissão permite atingir novos níveis estratégicos ao sul da Ásia, fortalecendo os mercados 

globais. As empresas estatais Turkmengaz, Afghan Gas Enterprise, Interstate Gas Service e 

GAIL (Índia) são as responsáveis pela promoção, cooperação e investimentos no TAPI. 

Mediante o estabelecimento do projeto, as relações de cooperação beneficiarão o 

desenvolvimento em escala regional e global, representando um papel atuante na revitalização 

da Rota da Seda no continente euroasiático (LAZAR, 2018). 

Em virtude do aumento da demanda global de gás natural e sua limitação pelo transporte 

via gasodutos, o gás natural liquefeito surge como uma alternativa energética para a 

flexibilização na utilização deste recurso. Segundo estimativas, no período entre 2014 a 2020, 

 
13 Dados obtidos através de informações disponibilizadas pela UNESCAP no ano de 2015, ilustrada na pág. 11. 

Disponível em: <https://www.unescap.org/resources/energy-and-development-central-asia-2018>. Acesso em 28 

jun. 2019. 
14 Bilion cubic meters (bilhão de metros cúbicos) ou “cubic kilometer of natural gas”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Asia%E2%80%93China_gas_pipeline
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Asia%E2%80%93China_gas_pipeline
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o mercado global de GNL poderá atingir 40% de capacidade de exportação (ou até 164bcm). 

Desta forma, o projeto russo LNG Yamal, discutido inicialmente nos anos 2000, compreende 

uma joint venture inicialmente formada entre a Total (empresa francesa do ramo de exploração 

de combustíveis fósseis com 20% dos ativos) e a Novatek (equivalente russa com 80% dos 

ativos). Contudo, posteriormente, em 2013, a Corporação Nacional de Petróleo da China 

(CNPC) adquiriu 20% dos ativos da Novatek (BIANCO, 2018). Essa parceria estabelecida com 

o governo chinês corresponde às sanções ocidentais que dificultaram a parceria com a 

petrolífera francesa, levando também a Rússia a procurar novos parceiros asiáticos para 

financiamentos e importações de tecnologia. O LNG Yamal abrange considerável peso político 

e econômico para Moscou na diminuição de dependência da exportação energética para o 

ocidente, além de alcançar novos mercados internacionais (BIANCO, 2018). 

2.2 DINÂMICA ENERGÉTICA NA ÁSIA CENTRAL 

 O objetivo deste subcapítulo é dissertar sobre as diversas tangentes relacionadas às 

questões energéticas na Ásia Central. Através desses temas será possível construir uma 

concepção econômica e geopolítica de uma transformação energética na região e quais poderão 

ser seus impactos fora da OCX. Assim, esperamos ampliar o debate sobre as questões relativas 

à transição energética.   

2.2.1 Cadeias de Suprimento 

Discutir a transição energética torna-se impossível sem abordar os obstáculos que se 

apresentam quando se busca fazer uma mudança em um dos setores mais importantes do dia a 

dia do ser humano e estratégico no ponto de vista dos Estados, sendo estes últimos grandes 

potências ou não. Quando essa transição energética acontece na Ásia Central, cuja fonte de 

abastecimento se dá através de materiais fósseis, são muitos os empecilhos que se apresentam 

na execução da mudança para fontes de matriz renovável. 

Um dos objetivos da energia é o de promover o funcionamento de processos 

operacionais, como o abastecimento, a produção e a mobilidade de produtos, mas também é 

importante ressaltar que produtos finais também são energia em si, como a eletricidade. A 

Energia é classificada como uma commodity que pode ser usada por toda a sociedade, ou 

também pela indústria, setor de transporte ou pelo uso doméstico (HALLDORSSON; 

SVANBERG, 2013). 

O setor de energia na Ásia Central, como visto anteriormente, é basicamente constituído 

por matrizes não renováveis, como petróleo e gás, e, apesar de sua abundância, não 
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necessariamente significa que os países possuam segurança energética, ou seja, 

autossuficiência e suprimentos sustentáveis de energia para a população e para as demandas 

econômicas no futuro próximo (AMINJONOV, 2018). De acordo com Aminjonov (2018), a 

região possui diversas dificuldades no tocante a segurança energética, como a distribuição 

díspar de recursos energéticos, independência de infraestrutura, sistemas de energia obsoletos, 

variação sazonal da produção e ligação água-energia. O primeiro obstáculo se dá no tocante às 

Supply Chains (SC), cadeias de suprimento. As SC são, de acordo com Marchi e Zanoni (2017, 

p. 4, tradução nossa), “[...] sistemas de entidade [...], atividades e informações responsáveis 

pela transformação de recursos, materiais brutos, e componentes em produtos finais para 

realizar as necessidades dos consumidores finais.”15. 

Uma cadeia de suprimentos típica, que é aquela que liga uma entidade com os seus 

fornecedores, distribuidores e consumidores, possui três segmentos: cadeia acima (upstream), 

interna e cadeia abaixo (downstream). O primeiro segmento compreende os fornecedores de 

primeiro, segundo e terceiro nível; o segundo, a chegada de matéria prima até a distribuição do 

produto final; e o terceiro segmento envolve todos os processos que dizem respeito ao produto 

entregue ao consumidor final (FAGUNDES; FREIRES; MARQUES, 2016). 

 As cadeias de fornecimento de energia são redes de produção, distribuição e comércio 

de diversos tipos de energia. Nesse escopo, também, o conceito compreende o setor como um 

sistema de fornecimento e infraestrutura por si mesmo. A transição de fontes de energia não 

renováveis para renováveis, assim reduzindo a utilização de combustíveis fósseis, segundo 

Carvalho (2009), tem como resultado a tendência do aumento na racionalização do consumo. 

Esses fatores contribuem para o entendimento de que a SC é essencial para que esses recursos 

escassos sejam utilizados de forma sustentável. 

2.2.2 Tecnologias e Financiamentos no Setor Sustentável 

O desenvolvimento de projetos em energias renováveis demanda altos investimentos 

em tecnologias e recursos, desde a instalação até o processo de inteligência de pesquisas em 

inovação. No cenário atual, em que as energias renováveis apresentam grande relevância para 

os países, a tecnologia e os investimentos se tornam uma fonte de cooperação, ou em 

contrapartida, de um antagonismo geopolítico (O’SULLIVAN; OVERLAND; SANDALOW, 

2017). Nesta vertente, existem três possibilidades de tendências no cenário internacional. 

 
15 Texto original: “[...] systems of entities [...], activities, and information responsible for the transformation of 

resources, raw materials, and components into finished products to fulfill the needs of final consumers.” 

(MARCHI; ZANONI, 2017, p.4).  
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A primeira tendência compreende que os investimentos em energias renováveis não se 

restringiriam somente à perspectiva econômica, ambiental e social, mas também a uma divisão 

geopolítica, compreendendo ganhos significativos aos Estados. Dessa forma, os países em 

desenvolvimento estabeleceriam parcerias com organizações internacionais e/ou países 

desenvolvidos, buscando cooperação em tecnologia e inteligência para evoluir seus projetos 

energéticos (O’SULLIVAN; OVERLAND; SANDALOW, 2017). Um exemplo é a parceria 

estratégica entre a Comissão Europeia e os países da Ásia Central, em eventos como a Central 

Asian Sustainable Energy Conference16. Essa conferência tem por objetivo que os países 

compartilhem políticas comuns de desenvolvimento no âmbito energético, oportunidades de 

investimentos e transferência de tecnologias (EUROPEAN COMMISSION, 2019). As relações 

do Cazaquistão com o governo francês e o espanhol representam investimentos nas áreas 

econômicas e energéticas, o que ilustra que países específicos europeus estão transmitindo a 

política estratégica da União Europeia para a Ásia Central. A França, especificamente, 

compartilha das propostas sustentáveis realizadas no país, reconhece a potencialidade local e 

reafirma a tecnologia como fonte de cooperação. Cerca de US$ 14,1 bilhões de fluxo de 

investimentos do governo francês ao Cazaquistão foram realizados entre o ano de 2005 até 

metade de 2018, tornando-o maior investidor europeu no país (THE MINISTRY OF FOREIGN 

AFFAIRS REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, 2019). 

Outro investidor relevante para Ásia Central, especificamente no Cazaquistão, é o 

Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), que realiza transações para o 

setor energético de aproximadamente US$ 14 bilhões que são direcionados a mais de 750 

projetos. O Cazaquistão possui um cronograma de implementação destes, com a participação 

essencial do BERD, a fim de maximizar o cenário de fontes renováveis de energia de 1% em 

2013, para uma projeção de 3% até 2020, 30% até 2030 e 50% até 2050 (ZHUSSUPOVA, 

2018). O BERD almeja estabelecer uma relação multilateral com China e a UE para agregar 

investimentos de alta tecnologia na Ásia Central. Chakrabarti, presidente do banco, salienta a 

importância da união de grandes economias em projetos sustentáveis, fortalecendo os laços 

entre a Ásia Central e a Europa por vias terrestres e marítimas. Os investimentos da China 

apresentam um mecanismo geoestratégico de complementação da Rota da Seda, segundo o 

vice-governador do BPC, já que a cooperação financeira, renovável, infraestrutural e no 

agronegócio beneficiaria o crescimento regional (WILLIAMS, 2018). 

 
16 Conferência de Energia Sustentável da Ásia Central realizada em abril de 2019, em Brussels (Bélgica) e 

idealizada pela diretoria do setor energético da União Europeia, com o propósito de estabelecer crescimento 

econômico para a região, desenvolvendo políticas e oportunidades de investimentos tecnológicos aos países da 

Ásia Central (EUROPEAN COMMISSION, 2019); 
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Já a segunda tendência, verificaria o avanço global em relação às infraestruturas 

energéticas renováveis, já que o investimento neste setor aumentaria a competitividade no 

cenário internacional. No ano de 2015, a China tornou-se um dos maiores locais para 

investimentos renováveis (cerca de US$ 83,3 bilhões), deixando em segundo lugar os Estados 

Unidos (US$ 38,3 bilhões) (O’SULLIVAN; OVERLAND; SANDALOW, 2017). Analisando 

a potencialidade presente no continente asiático e o desenvolvimento da política de “revolução 

energética”, a China obteve o aumento de 12% entre os anos de 2017-2018 sobre sua 

capacidade em energias renováveis em virtude dos empreendimentos feitos na área. Estes dados 

apresentam a diminuição da dependência dos combustíveis fósseis e uma maior preocupação 

sobre as mudanças climáticas e na busca de alternativas sustentáveis para o futuro (REUTERS, 

2019).  

Observando a dinâmica energética asiática, evidencia-se o papel fundamental do Banco 

Asiático de Desenvolvimento17 (ADB) o financiamento de múltiplas iniciativas no continente, 

e também com a participação importante nos empreendimentos na Ásia Central (ASIAN 

DEVELOPMENT BANK, 2019a). Em março de 2019, o ADB assinou um empréstimo no valor 

de US$ 11,5 milhões com a Baikonur Solar LLP18 para desenvolvimento de energia solar no 

Cazaquistão, apresentando alternativas em uma economia extremamente dependente dos 

combustíveis fósseis. O projeto compreende uma usina solar, localizada no sul do país, podendo 

gerar 73 gigawatts-hora de eletricidade por ano (o que seria suficiente para abastecer cerca de 

110 milhões de pessoas), contendo 150.822 painéis fotovoltaicos, 14 centrais inversoras e uma 

subestação. Este investimento representa a inclusão do banco em projetos de energia solar, e 

também, sua primeira atuação em conjunto com o BERD no setor de energias renováveis na 

região (MUSAEV, 2019). O ADB desempenha investimentos em outros projetos, como por 

exemplo, na modernização da Usina Hidrelétrica Uch-Kurgan, localizada no Quirguistão, 

correspondente ao país mais rico em recursos hidrelétricos19 (podendo gerar 150 watts-hora 

[TWh] ao ano), contudo, tendo apenas 10% de sua capacidade explorada. O projeto nomeado: 

Quirguisistão: Projeto de Modernização de Usinas Hidrelétricas de Uch-Kurgan 

(anteriormente Projeto Setorial de Energia)20, consiste na substituição de equipamentos 

 
17 Asian Development Bank (original); Denominada como uma instituição financeira que estabelece projetos de 

crescimento econômico e cooperação regional no continente asiático, com totalidade de 68 membros sendo 49 da 

região Ásia-Pacífico (ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2019c). 
18 Empresa subsidiária integral do investimento britânico privado que detém a United Green. 
19 Essa potencialidade se deve a cascata do Rio Naryn e toda sua extensão, possuindo seis usinas que produzem 

92% da oferta de energia hidrelétrica do país (ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2019b). 
20 Texto original: “Kyrgyz Republic: Uch-Kurgan Hydropower Plant Modernization Project (formerly Energy 

Sector Project)” (ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2019b). 
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mecânicos e na atualização do funcionamento das operações, a fim de aumentar a 

disponibilidade de energia, melhorar a infraestrutura e contribuir para o abastecimento regional 

de água (ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2019b). 

Sob uma terceira tendência, observamos o papel do setor privado na nova vertente 

energética na região, seja na forma de transferência de tecnologias ou nos investimentos 

infraestruturais (O’SULLIVAN; OVERLAND; SANDALOW, 2017). No entanto, a Ásia 

Central apresenta obstáculos aos investidores privados compreendendo propostas em condições 

não financiáveis em virtude da moeda local e da falta de ligação econômica com o dólar 

americano (NABIYEVA, 2018). Em razão deste cenário, observa-se a necessidade de os países 

convergirem em políticas comuns para fomento do desenvolvimento deste setor, projetando a 

conjuntura da transição energética regional para investidores. 

A região atualmente não apresenta vantagens devido as altas taxas alfandegárias e 

também sobre o custo do transporte destes produtos. Os sistemas fotovoltaicos encontram-se 

mais caros que na Europa, tendo como exemplo os sistemas residenciais que custam em média 

€ 1.600-1.800 no Cazaquistão, comparado aos € 1.200-1.300 na Alemanha (NABIYEVA, 

2018). Desta forma, os altos custos de investimentos e a falta de competitividade regional 

colaboram para as limitações da utilização das energias renováveis, principalmente no 

envolvimento do setor privado. Para transformar este cenário, se faz necessário a existência de 

legislações e políticas governamentais adaptadas para o desenvolvimento sustentável, além de 

maior transparência de informações sobre possibilidades, riscos e retornos dos investimentos 

(UNDP, 2019).  

2.2.3 Redes de Eletricidade  

A Ásia Central tem um enorme potencial como centro de geração de eletricidade. Os 

setores de energia elétrica dos países da região foram inicialmente projetados durante a URSS 

para operar dentro de um Sistema de Energia da Ásia Central unificado (WORLD BANK, 

2010). O CAPS foi constituído pelas redes de energia do atual Uzbequistão, do sul do 

Cazaquistão, da República do Quirguistão, do Tadjiquistão e do Turcomenistão. O sistema 

buscava garantir o suprimento de energia dos consumidores por meio de uma rede regional de 

geração e transmissão em operação conjunta, criando assim um alto nível de interconexão e 

coordenação em todos os recursos energéticos diversificados da Ásia Central (ASIAN 

DEVELOPMENT BANK, 2018).  
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Figura 5 - Central Asian Power System (CAPS) 

 
Fonte: World Energy Council (2007) 

 

Como o CAPS foi projetado independentemente das fronteiras nacionais, devido à 

localização geográfica central do Uzbequistão, foi economicamente eficiente estabelecer a rede 

de linhas de transmissão que conecta todos os outros países através do território uzbeque 

(AMINJONOV, 2018). Contudo, após a desintegração da União Soviética, a manutenção de 

sistemas de energia controlados centralmente desmoronou. Os governos da Ásia Central 

começaram a buscar políticas energéticas independentes, que distanciaram os países uns dos 

outros (WORLD ENERGY COUNCIL, 2007). Isto resultou no declínio progressivo de uma 

função crucial do CAPS: a coordenação conjunta das operações de barragens, reservatórios de 

água, terras irrigadas e geração de combustíveis fósseis. Cada Estado agora assume o 

gerenciamento do setor de energia de forma independente, corroendo as práticas estabelecidas 

(incluindo os parâmetros físicos e técnicos da infraestrutura). De fato, os sistemas de 

eletricidade do Tajiquistão e do Turcomenistão estão agora desconectados da rede regional 

(ADB, 2019a).  

O comércio de energia entre os países da Ásia Central diminuiu drasticamente desde 

o colapso da União Soviética em 1991. Primeiro, em 2003, o Turquemenistão se 

desconectou do CAPS e, em seguida, em 2009, o Tadjiquistão foi desconectado do 

CAPS. Como resultado, comparado a 25.413 milhões de kWh negociados em CAPS 

em 1990, o volume de energia comercializada declinou para 2.080 milhões de kWh 

em 2016. Isso causou quedas de energia generalizadas, principalmente no 

Tadjiquistão, no inverno e resultou no aumento do uso de combustível fóssil pelo 

Cazaquistão, Turcomenistão e Uzbequistão no verão, principalmente porque os 

excedentes de energia hidrelétrica do Tajiquistão não estavam disponíveis para o 
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CAPS. O Tajiquistão se reconectou ao Uzbequistão e ao CAPS em março de 2018 

(ADB, 2019a, tradução nossa)21. 

 

O Banco Asiático de Desenvolvimento aprovou um subsídio de US$ 35 milhões para 

reconectar o sistema de eletricidade do Tajiquistão ao CAPS por meio da interconexão com o 

sistema do Uzbequistão e sua expansão para o Afeganistão (ADB, 2018). Isso ajudará a 

expandir o comércio e a melhorar a eficiência regional de energia entre os países conectados 

ao sistema energético da Ásia Central. Este sistema de energia interconectado na região 

beneficiará todos os países, ao passo em que otimizará o uso de energia, aumentará a eficiência 

energética regional e reduzirá as emissões de gases do efeito estufa (ADB, 2018).  

2.2.4 Menor Demanda por Gás e Petróleo  

A importância da energia como um dos principais impulsionadores da atividade 

econômica e, por implicação, um denominador básico do crescimento, é bem explicada pela 

história - especialmente em relação a como o padrão de uso de energia do mundo evoluiu ao 

longo dos anos. Mudanças nos preços e na disponibilidade do petróleo continuam afetando as 

perspectivas de crescimento econômico, a segurança internacional e a estabilidade política dos 

países consumidores. Em grande medida, muitas contendas da energia regional contemporânea 

- entre países produtores, de trânsito e de mercado - determinam a arquitetura de segurança 

energética do mundo. Enquanto muitas economias industrializadas estão trabalhando 

agressivamente para desenvolver fontes de energia alternativas não baseadas em petróleo, suas 

contrapartes emergentes continuam a depender de fontes de energia baseadas em 

hidrocarbonetos relativamente mais baratas para aumentar suas capacidades produtivas 

(GLOBAL COMMISSION ON THE GEOPOLITICS OF ENERGY TRANSFORMATION, 

2019). A participação da Ásia Central nos mercados mundiais de energia é substancial. Os 

enormes recursos e a riqueza energética da região atraem a atenção de potências regionais e 

globais como a China, a Rússia e os EUA. Contudo, a partir de uma mudança global das 

perspectivas de obtenção de energia, tal relação pode mudar e, consequentemente, a geopolítica 

e a relevância da região para o mundo também.  

 
21 No original: “Power trade among Central Asian countries has declined dramatically since the collapse of the 

Soviet Union in 1991. First in 2003, Turkmenistan disconnected from CAPS and then in 2009, Tajikistan was 

disconnected from CAPS. As a result, compared to 25,413 million kilowatt hour (kWh) traded in CAPS in 1990, 

the traded energy volume declined to 2,080 million kWh in 2016. This had caused widespread power outages 

notably in Tajikistan in winter and resulted in increased fossil fuel use by Kazakhstan, Turkmenistan, and 

Uzbekistan in the summer mainly because hydropower surpluses from Tajikistan were not available to CAPS. 

Tajikistan has since reconnected to Uzbekistan and to CAPS in March 2018” (ADB, 2019d). 
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2.2.5 Mudanças Climáticas 

As mudanças climáticas possuem diversos impactos que podem acabar afetando desde 

áreas voltadas a produção de alimentos, quanto relacionadas ao aumento do nível do mar, 

podendo desestabilizar sociedades e até o próprio sistema internacional (NAÇÕES UNIDAS 

BRASIL, 2019a). Nos últimos anos, especialistas do clima dedicaram suas atenções às 

potenciais questões geopolíticas das mudanças climáticas, demonstrando que a questão 

ultrapassou os termos ambientalistas e passou a, cada vez mais, estar ligada a terminologias 

securitárias (O’SULLIVAN; OVERLAND; SANDALOW, 2017). Onde também existem 

crescentes preocupações de que a aceleração das alterações climáticas pode acabar agravando 

ainda mais a escassez de recursos (em especial a água e os alimentos), conduzindo a um 

aumento da incidência e da gravidade de catástrofes naturais. Isto também levaria a situações 

de deslocamento interno involuntário e a migração transfronteiriça, especialmente entre 

populações vulneráveis, de modo que qualquer um desses fatores poderia levar à instabilidade 

política, à violência intra e interestatal e até mesmo ao fracasso do Estado.  

O cenário climático e os detalhes relativos às implicações das crescentes demandas de 

energia, e, em particular, o seu papel recorrente no contexto das mudanças climáticas, bem 

como a interferência no aumento de riscos de conflitos e de instabilidade que as alterações em 

questão podem gerar, acabam por demonstrar as enormes implicações do papel das energias 

renováveis. Ou seja, o foco nas estratégias para expandir a quantidade de fontes de energia, 

poderiam reduzir os riscos de conflitos. Esses fatores, potencialmente, podem se tornar uma 

parte cada vez mais importante nas estratégias das negociações internacionais relativas ao clima 

(O’SULLIVAN; OVERLAND; SANDALOW, 2017). 

Considerando o importante e crescente papel climático, bem como suas implicações, 

onde acaba existindo a necessidade de mudança nos padrões de investimento, devido aos efeitos 

que se relacionam com as mudanças climáticas, temos como exemplo a poluição do ar nas 

economias emergentes, a eficiência energética e, em particular, o papel das energias renováveis 

nas rápidas mudanças tecnológicas (O’SULLIVAN; OVERLAND; SANDALOW, 2017). 

Estes fatores passaram a ser levados em conta nos esforços de predileção econômica e, 

obviamente, dentro da própria concepção securitária dos Estados. 
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Figura 6 - Índice de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas 2017 

     

Fonte: Patwary (2016) 

Divulgado pela empresa Maplecroft, o índice de vulnerabilidade às mudanças 

climáticas, como apresentado na Figura 6, acaba permitindo que as organizações identifiquem 

escalas, colocando esses fatores sob a visão de áreas relacionadas ao clima, como, por exemplo, 

o aumento do nível do mar. O índice acima acaba permitindo que as organizações possam 

identificar regiões de risco dentro de suas respectivas operações, cadeias de suprimentos e até 

mesmo de investimentos (PATWARY, 2016).  

Gráfico 1 Distribuição de Riscos

 

  Fonte: Maplecroft (2016) 
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Sendo assim, a implementação, em grande escala, de fontes de energia renovável pode 

auxiliar no combate às mudanças climática, bem como na redução de futuros conflitos, 

contribuindo também na diminuição da emissão de gases com efeito estufa (GEE). A questão 

ambiental alcançada ao longo dos anos é de alto nível e acaba tornando-se influente na política 

energética (SCRASE; MACKERRON, 2009). Assim, podemos analisar que as mudanças 

climáticas vêm, cada vez mais, tornando-se um dos principais impulsionadores da política 

energética, e que, sem uma ação de forma drástica hoje, será cada vez mais difícil e custoso 

superar as consequências dos impactos no futuro.  

2.2.6 Energias Sustentáveis 

Em setembro de 2015, a ONU apresentou uma grande oportunidade para reunir diversos 

países, bem como suas respectivas populações, a fim de buscar melhorias na vida da população 

mundial. A criação de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é a junção de 17 

pontos e 169 metas que devem ser atingidas até 2030. Na agenda estão previstas diversas ações 

voltadas para a sustentabilidade, conforme a Figura 7 (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019b).  

Figura 7 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável   

 

Fonte: Nações Unidas Brasil (2019b) 

 

Energia limpa e acessível é um dos 17 pontos dos ODS, sendo um dos objetivos mais 

ambiciosos e transformadores, pois acaba prevendo o acesso universal à energia a toda 

população mundial até o ano de 2030 (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019b). Porém, a 

distribuição dos padrões de recursos energéticos, por sua vez, nunca seguirá o caminho da 

necessidade de seus Estados, sendo um dos grandes desafios da atualidade. A adoção de 
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energias sustentáveis e de tecnologias mais limpas reduzem o impacto ambiental a níveis 

próximos de zero, bem como, abrem diversas possibilidades na busca por benefícios 

econômicos e sociais para a população mais vulnerável (SAHA, 2003). 

As energias sustentáveis22 buscam, como principal foco, energias mais limpas e 

renováveis - fontes que se renovem para utilização da humanidade, de modo em que possam 

ser utilizadas sem que se esgotem. No entanto, somente 13% da energia mundial é obtida através 

de fontes renováveis, pois as fontes não-renováveis foram as primeiras utilizadas pela 

sociedade, apresentam custos baixos e grande eficiência (ECYCLE, 2019a). 

O uso de energias sustentáveis vem ganhando cada vez mais espaço em âmbito 

internacional, relacionado a discussões no setor energético e sob a análise da diminuição do uso 

de fontes não sustentáveis. Essas fontes acabam sendo associadas a diversos combustíveis que 

podem agredir o meio ambiente, de modo que, na atualidade, existem diversos métodos que 

buscam energias mais limpas, como, por exemplo, a energia solar, a eólica, a hidrelétrica e a 

maremotriz.  

Um dos exemplos mais importante de energia sustentável acaba sendo a energia solar. 

Essa energia é obtida e transformada em energia térmica ou energia elétrica, podendo ser 

aplicada em todas as atividades que necessitem de energia (ECYCLE, 2019b). Por sua vez, o 

Cazaquistão é possuidor de uma potência de 100MW, sendo o dono da maior usina de energia 

solar da Ásia Central. Conforme a Agência EFE (2019) “a usina, situada nos arredores da cidade 

de Saran, na província de Qaraghandy, dispõe de 307 mil painéis solares posicionados em uma 

superfície de 164 hectares”. 

Já a energia eólica transforma a energia cinética23 dos ventos em energia para consumo. 

No começo dos anos 70, essa energia começou a ser utilizada para gerar energia elétrica através 

dos aerogeradores24, sendo amplamente usadanas utilidades comuns. Os aerogeradores captam 

o movimento dos ventos e os convertendo em energia mecânica ou elétrica (ECYCLE, 2019c).  

No tocante a energia hidrelétrica ou hídrica, esta é o aproveitamento do fluxo de massa 

das águas de uma barragem que gera energia cinética. Uma usina hidrelétrica é composta por 

um conjunto de obras e equipamentos, em essencial as pás das turbinas centrais, que captam a 

 
22 Termo popularizado durante a Comissão Brundtland da ONU em 1987, definida como “satisfazer as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias 

necessidades” (REDCLIFT, 2006). 
23 O uso da energia cinética dos ventos vem sendo utilizado desde a antiguidade para a geração de energia 

mecânica nos moinhos de vento (ECYCLE, 2019c). 
24 O aerogerador, também conhecido como turbina eólica ou Sistema de Geração Eólica, é um gerador elétrico 

que tem a capacidade de converter a energia cinética do vento em energia elétrica. Sendo um dos principais 

métodos sustentáveis de produção de energia renovável e não poluente (FARRET, 2017). 
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energia gerada na promoção da rotação das pás centrais e transformam o processo mecânico em 

energia elétrica pelo gerador do sistema (ECYCLE, 2019d). 

A energia menos conhecida é a energia maremotriz ou dos mares, não sendo menos 

importante, pois é a captação do movimento das águas do oceano, que são capazes de gerar 

eletricidade com a ajuda de turbinas e de barragens. Sendo assim o movimento dos oceanos 

acaba também sendo muito importante para geração de energia sustentável (FRAGMAQ, 

2017).  

As energias sustentáveis tornam-se cruciais para o crescimento econômico dos países 

da Ásia Central. Os governos locais vêm criando mecanismos de consciência e demonstrando 

o interesse em obter novos recursos energéticos, de modo a implementar estratégias e projetos 

que promovem a energia sustentável na região. Recentemente, em abril de 2019, ocorreu a 

conferência Sustainable Energy in Central Asia, onde foram discutidas diversos fatores 

relativos à energia sustentável da região, como por exemplo, o conceito de desenvolvimento da 

indústria da eletricidade e eficiência energética no Uzbequistão e também as necessidades e 

perspectivas de eficiência energética nos países da Ásia Central (EUROPEAN COMMISSION, 

2019). 

3 QUESTÕES A PONDERAR 

A região da Ásia Central possui alguns dos países que mais produzem energia 

proveniente de recursos não renováveis, mais precisamente petróleo e gás natural. Estados que 

anteriormente eram parte da União Soviética, mantiveram a infraestrutura de energia como 

herança após o colapso do bloco. Esse contexto resulta na vulnerabilidade do setor nos países 

da região que, abundante em recursos energéticos e dependentes da exportação dos mesmos, 

não necessariamente possuem autossuficiência e sustentabilidade, ou seja, um status de 

segurança no setor. 

As relações energéticas na região também datam do período soviético, desde o 

estabelecimento do CAPS. Após o fim da URSS e a independência dos países da Ásia Central, 

esse sistema entrou em declínio e as ações conjuntas desses Estados se dissolveram. A adoção 

de ações unilaterais no setor como o bloqueio de energia e suprimentos por parte do 

Uzbequistão a outros países da região, serviu de meio para influenciar a política externa dos 

mesmos. 

O crescimento na demanda por energia de países como China e Índia, ambos membros 

da OCX (o primeiro sendo um dos maiores importadores de óleo e gás da região), faz com que 

a transição para energias renováveis seja difícil e complexa. Contudo, ao mesmo tempo que a 
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necessidade por energia aumenta, a demanda pelos meios sustentáveis também cresce. Esses 

fatores trazem à tona a dúvida se a continuidade da dependência da exportação de óleo e gás 

natural pode se tornar prejudicial para os países que tiram sua renda desse setor. Ainda assim, 

mediante os novos arranjos internacionais que influenciam e promovem a sustentabilidade, 

como aqueles promovidos ONU, que ressaltam que as mudanças climáticas são fatores 

imprescindíveis para todos os Estados discutirem e viabilizarem ações de baixo impacto 

ambiental em suas políticas de energia, o real shift ainda parece estar longe de ser completo.  

A influência histórica da Rússia sobre os países da região entra em conflito com o fato 

de a China expande cada vez mais sua presença na Ásia Central, através de investimentos e 

estabelecimento de relações bilaterais com esses países. A Organização para a Cooperação de 

Xangai se mostra como um organismo multilateral essencial para que essas disputas de 

influência sejam assumidas sem maior atrito entre as duas potências.  

É importante ressaltar que o Clube de Energia é um espaço que permite aos países 

membros da Organização não necessariamente aprovar ou rejeitar projetos, pois até o momento 

não é de fato um órgão específico dentro da estrutura da OCX, mas sim estabelecer diálogo e 

cooperação entre esses membros, o que pode resultar em acordos bilaterais, ou até mesmo 

multilaterais. Devido a isso, é passível de discussão se o Clube é relevante quando se fala em 

ações concretas de regionalismo. 

4 BLOCO DE POSICIONAMENTO 

Estados Membros 

A República do Cazaquistão no ano de 2017, durante o governo de Nursultan 

Nazarbayev, realizou o evento “Astana Expo” para estimular soluções de energia verde no 

desenvolvimento nacional, promovendo o investimento estrangeiro e o impulso necessário para 

a utilização de energia renovável. Porém, o país apresenta a 11° maior reserva do mundo em 

petróleo, no qual seus recursos naturais são essenciais no desenvolvimento do Estado. O 

cenário de dependência energética dos recursos fósseis indica a sua vulnerabilidade aos 

choques econômicos, como em 2014, que prejudicou a prosperidade do país. Ainda que uma 

parcela do governo acredite na implementação da “green economy”25, a maximização da 

extração de energias convencionais (carvão, petróleo e gás natural) ainda persiste e é defendida 

 
25 “Economia verde” pode ser definida, de acordo com o Programa Ecológico da ONU, como uma pré-condição 

para a redução dos níveis de pobreza, integrando as características de ecossistemas sustentáveis. Um projeto 

modelo de baixo carbono, economizando recursos e incluindo a sociedade no planejamento sustentável. Seu 

objetivo principal seria minimizar o impacto ambiental ocasionado pelas empresas industriais e de energia, 

conservando um crescimento estável do país a partir da consciência do meio ambiente (KASSYM, 2019). 
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pelo respectivo presidente26 (FERNANDEZ, 2018). A partir da renúncia do presidente 

Nazarbayev, as políticas de seu sucessor, Kassym-Jomart Tokayev, são abordadas para 

prosseguir com os investimentos externos e ao plano de privatizações de empresas ligadas a 

energia. O ex-presidente Nazarbayev recebeu críticas em virtude da concentração de esforços 

de desenvolvimento na região central, deixando as províncias exteriores sem os investimentos 

necessários, tais como Nur-Sultan e Almaty (RAPOZA, 2019). A aldeia Tastubek, localizada 

próxima ao Mar de Aral, sofre historicamente com uma das consequências dos desastres 

ambientais, principalmente o desaparecimento do mar, que vem secando com o decorrer dos 

anos, afetando milhões de famílias no abastecimento de água e principalmente na atividade 

pesqueira que atinge diretamente a alimentação da região (THE GUARDIAN, 2018). 

A República Popular da China é o país mais populoso do mundo, com uma economia 

em rápido crescimento que o levou a ser o maior consumidor e produtor de energia do planeta. 

O rápido aumento da demanda de energia, especialmente para petróleo e outros líquidos, tornou 

a China influente nos mercados mundiais de energia (FRANKFURT SCHOOL, 2018). A Ásia 

Central representa uma das regiões-chave para a China em termos de garantia de segurança, 

fornecimento de energia e corredor econômico alternativo para mercados europeus de alto 

valor. Para esses fins, a influência da China na Ásia Central cresceu exponencialmente na 

década anterior, com extensas ligações em quase todos os domínios, incluindo segurança, 

geopolítica, comércio, investimento e energia (GLOBAL COMMISSION ON THE 

GEOPOLITICS OF ENERGY TRANSFORMATION, 2019).  

 Em 2018, a China viu várias mudanças no processo de transição energética, bem como 

na formulação de políticas de energia renovável. O consumo de energia do país continuou a se 

afastar gradualmente da dependência do carvão, mas as emissões de carbono aumentaram 

devido ao forte crescimento da indústria secundária. O consumo de eletricidade também 

cresceu mais rapidamente devido à melhoria da economia. No setor energético, a geração de 

energia eólica e solar aumentou rapidamente, e o problema de longa data da redução da energia 

dessas fontes começou a melhorar. Para construir um sistema energético limpo, com baixo teor 

de carbono, seguro e eficiente, o governo adotou uma série de novas políticas e 

regulamentações para o desenvolvimento sustentável de energia renovável (GLOBAL 

COMMISSION ON THE GEOPOLITICS OF ENERGY TRANSFORMATION, 2019). 

 
26 Em uma reunião realizada com Vladimir Putin, presidente russo, em 2014, o presidente do Cazaquistão relatou, 

contrariando suas políticas estabelecidas, que: "Eu pessoalmente não acredito em fontes alternativas de energia, 

como eólica e solar" (FERNANDEZ, 2018). 
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A República da Índia está entre as economias que mais crescem no mundo nos últimos 

anos. A previsão é de que tenha a maior população do mundo até 2024 e supere a China como 

o maior mercado de crescimento de energia do mundo até o final da década de 2020. A Índia 

estabeleceu uma meta ambiciosa de 175GW de energia gerados a partir de fontes renováveis 

até 2022. Isso representa um aumento maciço, considerando que a capacidade de geração de 

energia instalada total da Índia em outubro de 2018 era de apenas 346GW (GLOBAL 

COMMISSION ON THE GEOPOLITICS OF ENERGY TRANSFORMATION, 2019). 

Durante a 19ª edição da Cúpula Anual Bilateral em Nova Delhi (2018), o primeiro-ministro 

Narendra Modi, da Índia, e o presidente Vladimir Putin, da Rússia, reafirmaram seu 

compromisso com a cooperação bilateral em questões energéticas, incluindo uma promessa de 

desenvolver conjuntamente projetos nos campo de gás e petróleo na plataforma ártica russa: 

Mares Pechora e Okhotsk respectivamente (MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

GOVERNMENT OF INDIA, 2018). No que tange a região da Ásia Central, em abril de 2011, 

o então primeiro-ministro indiano Manmohan Singh realizou sua primeira visita oficial ao 

Cazaquistão, onde assinou acordos bilaterais, incluindo um pacto de energia nuclear para 

exploração conjunta e para pesquisas sobre o urânio. Um mês depois, o presidente do 

Uzbequistão, Islam Karimov, visitou a Índia pela quinta vez, efetivando uma série de acordos 

sobre ligações de segurança e energia. O Ministério das Relações Exteriores da Índia 

desenvolve laços bilaterais com todos os cinco países da região, para fomentar sua presença 

estratégia na região, mantendo o diálogo através de cúpulas e conferências (FOSHKO, 2012). 

No Paquistão, em torno de 25% da população atual (de um total de 207 milhões) não 

possui acesso à eletricidade. A má distribuição de energia afeta de maneira prejudicial os 

serviços de saúde, de educação, o desenvolvimento social e o crescimento sustentável. De 

acordo com o Índice de Risco Climático (CRI), o país é o sétimo mais vulnerável às mudanças 

climáticas, gerando implicações à alimentação e ao ambiente. O setor energético é 

extremamente dependente das importações, no qual provém um terço da sua demanda de 

petróleo. Em virtude da dependência energética e da falta de acesso à novas energias, o 

crescimento socioeconômico do país submete-se ao mercado internacional de energia (TARIQ, 

2018). O território paquistanês apresenta grande relevância geoestratégica para o comércio 

energético além-mar dos países da Ásia Central. Por outro lado, o comércio de hidrocarbonetos 

advindos da região é vital para suprir as necessidades de energia e corroborar para o 

crescimento econômico do Paquistão. Projetos como o gasoduto TAPI e o CASA-1000 são 

essenciais para o abastecimento energético (JAVAID; DASHTI, 2016). 



35 
 

O Quirguistão apresenta um dos maiores índices de geração de eletricidade advinda de 

fontes renováveis, cerca de 85% da produção de energia é originada pelas hidrelétricas. O país 

também produz combustíveis fósseis, tais como o carvão, e, em menor escala, petróleo e gás 

natural. Cerca de 45% da produção interna consegue abastecer as necessidades do país, sendo 

a outra parcela derivada de importações. Aproximadamente 1,5 milhões de importações 

petrolíferas líquidas (diesel e gasolina) foram realizadas em 2015 (IEA, 2017b). O país 

desenvolve políticas governamentais de melhorias no setor de energia renovável em um 

departamento específico dentro do Ministério de Energia. Parcerias com o Banco Mundial, o 

ADB e o BERD colaboram em projetos no respectivo setor. A elaboração e realização de 

legislatura em prol do desenvolvimento sustentável, como a adoção da Lei de Energia 

Renovável em 2008, apresenta o avanço relevante para incentivar investimentos no setor, 

diminuindo a burocracia envolvida. O país se tornou assim, o primeiro país da Ásia Central em 

aprovar essa lei (BOTPAEV et al, 2011). 

 O maior país em extensão territorial, a Federação Russa é o segundo maior produtor 

de gás natural no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos, e é o maior produtor de 

petróleo bruto. Essas características tornam o país extremamente relevante no mercado de 

energia, pois ocupa as posições 1 e 2 no ranking de exportação de gás natural e petróleo, 

respectivamente (CIA, 2017). Após o colapso da União Soviética, a recém-formada Federação 

Russa, mergulhada em conflitos internos e externos, buscou maior aproximação com o 

Ocidente. Tanto sua política externa quando econômica, mostravam-se pró-ocidentais. 

Contudo, com a falta de sucesso em se aproximar da Europa e dos Estados Unidos, a Rússia 

assume uma postura nacionalista e se volta para o Leste. Essa busca por aproximação com o 

Leste se exemplifica na tentativa de restaurar a sua influência sobre os antigos membros da 

URSS, os países da Ásia Central, ao mesmo tempo que procura alternativas para suas relações 

internacionais (TIAN, 2018). O aumento da relevância do fator Ásia na política externa russa 

se acentua pós-crise de 2008, com o entendimento de que o continente asiático se tornaria o 

espaço geopolítico central da economia e política no mundo em constante mudança. Isso se 

acentua com a crise da Ucrânia, e consequentemente, com a anexação da Crimeia (MANKOFF, 

2015).  

 A OCX é outro dos mecanismos utilizados pela Rússia para aprofundar as relações com 

os países asiáticos, principalmente com a China, sendo que na sua criação, derivada do Clube 

dos Cinco, deu-se no meio dessa mudança de perspectiva russa em relação aos seus interesses. 

Além disso, o Clube de Energia foi idealizado pela Rússia, com o objetivo de expandir seu 
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mercado consumidor de energia, principalmente o gás natural (GIRI; AGARWAL, 2019). 

Sendo assim, o interesse no aprofundamento das relações dentro desse mecanismo, é essencial 

para os russos dado que o país busca fugir da dependência do consumo europeu de gás natural, 

mas também da China. Dessa forma incentiva a expansão da OCX para incluir mais países, 

como o caso do Paquistão e da Índia, esse último servindo ainda para contrabalancear a 

influência chinesa sobre a organização (TIAN, 2018). 

A República do Tajiquistão possui uma população de cerca de 7 milhões, das quais 

cerca de 70% habitam em áreas rurais. Estima-se que mais de 1 milhão de tajiquistaneses, em 

especial os moradores das zonas rurais, acabam não possuindo acesso energia adequada. No 

ano de 2011, cerca de 40% da energia utilizada no país era dependente de importações. O país, 

por sua vez, é dependente de energia hidroelétrica27, cerca de 98% da eletricidade é proveniente 

desta fonte. Além disso, existem centrais de energia térmica, como Dushanbe 198 MW e Yavan 

200MW, no entanto seu funcionamento é afetado em razão da falta de gás natural e óleo 

combustível, sendo economicamente inviável realizar a importação para utilização nas usinas 

(BUKARICA et al, 2011). O país tem como estratégia o alcance da independência energética, 

tendo como principal objetivo o fornecimento de serviços confiáveis e de qualidade para acesso 

à toda população tajiquistanes, bem como para as indústrias e serviços, garantindo assim o uso 

eficiente de energia na busca da redução da pobreza (ENERGY CHARTER SECRETARIAT, 

2013a). 

A República do Uzbequistão está localizada no centro da Ásia Central, possuindo uma 

população de 30 milhões de habitantes, sendo que a maioria está localizada no oriente e no sul 

do país, que são regiões consideravelmente mais férteis em relação ao restante desértico. 

Obviamente, não somente sua geografia, mas seu histórico político se assemelha aos demais da 

região. Após o colapso da URSS, ao qual o país era uma das repúblicas, o Uzbequistão passou 

25 anos sobre o comando de Islam Karimov, até sua morte em 2016. A partir deste momento, 

seu sucessor, Shavkat Mirziyoyev implantou diversas reformas econômicas e sociais, o que 

incluía a diversificação do setor energético. Dos 55,5 bilhões de kWh produzidos, cerca de 13 

bilhões são exportados, tendo como principal destino os seus países vizinhos (CIA, 2019d), o 

que coloca a estabilidade do país como essencial para a manutenção da segurança energética 

de seus vizinhos.    

 
27 No entanto, no inverno quando há a diminuição do fluxo de água a capacidade das hidrelétricas podem reduzir 

a 30%, deixando uma grande parcela da população sem abastecimento da rede nacional (BUKARICA et al, 2011). 
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 A principal fonte de energia do Uzbequistão é de origem fóssil, cerca de 86% de sua 

capacidade, sendo o restante coberto por usinas hidrelétricas. Em termos de gás natural, 9,4 

bilhões de m³, dos 52,1 bilhões de m³ produzidos, são direcionados para o mercado externo, 

sendo a queima do gás natural a principal fonte de energia para o uso doméstico. Dos 46 mil 

barris de petróleo produzidos por dia, cerca de 27 mil tem como destino o mercado externo, o 

que coloca o mercado petrolífero uzbeque como extremamente dependente do consumo externo 

(CIA, 2019d). Assim, considerando o Clube de Energia da OCX e a questão da transição 

energética, o Uzbequistão deverá procurar maximizar iniciativas que apoiem a transição em 

seu país, a fim de aumentar a variedade de fontes de energia e, principalmente, de projetos que 

visem não somente o setor energético, mas a economia como um todo, de forma a quebrar o 

ciclo de dependência da exportação de petróleo.  

Membros Observadores 

O Afeganistão, em virtude de décadas de conflitos e instabilidades, apresenta grandes 

impasses para o desenvolvimento do setor energético. Cerca de 70% da população não tem 

acesso a eletricidade, sendo que a maioria destes (90%) residem na área rural. O país apresenta 

um dos maiores índices de pobreza do mundo, em torno de 35% dos afegãos vivem abaixo da 

linha de pobreza. Em relação ao setor energético, aproximadamente 81% de energia é derivada 

de importações de cidades vizinhas28, todavia os custos elevados destes processos prejudicam 

o investimento no setor interno. A capacidade doméstica compreende cerca de 51% térmico 

(diesel e óleo combustível29), e outros 49% de hidrelétricas com características sazonais 

(AMIN, 2017). Contudo, a demanda energética local ultrapassa a oferta em virtude da má 

distribuição infraestrutural. O país apresenta um grande potencial em desenvolvimento no setor 

das energias renováveis, tais como a energia hidrelétrica e a solar30 (SAFI; SHARMA, 2019). 

Projetos de conectividade energética, como o CASA-1000 e o TAPI, apresentam uma 

alternativa de abastecimento para o país, promovendo a cooperação regional e segurança 

energética (LAZAR, 2018). 

A Bielorrússia, em virtude de suas condições naturais, não atinge sua demanda de 

energia com seus recursos domésticos, utilizando assim de importações de combustíveis e 

 
28 O Uzbequistão fornece 35.2%, o Tajiquistão 30.5%, o Irã 20.9%, e o Turcomenistão 13.4% (AMIN, 2017). 
29 Combustível que consiste principalmente em resíduos de destilação de petróleo bruto. 
30 Em julho de 2019, o presidente afegão Ashraf Ghani, inaugurou uma usina solar no valor de US$ 39 milhões 

na região sul do país, proveniente de investimentos da parceria público-privada Zularistan Energy do Afeganistão 

(ZEFA) e pela 77 Construction Company da Turquia. A usina produzirá o total de 30 MW de energia para 

Kandahar, promovendo a economia e o desenvolvimento local (SAIF, 2019). 
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energia principalmente advindas da Federação Russa. Cerca de 85% da energia utilizada advém 

de importação líquida. Somente 8% a 10% da demanda interna por petróleo bruto31 provém da 

produção doméstica, e em torno de 99% do gás natural é importado. O país compreende uma 

localização geoestratégica relevante para a segurança energética do continente europeu, entre 

a Rússia e a Europa Ocidental, onde desenvolve uma estrutura de transportes de petróleo e 

derivados para o ocidente (ENERGY CHARTER SECRETARIAT, 2013b). Na última década, 

Moscou e Minsk vivenciam uma disputa pelo preço e abastecimento de petróleo. A 

Bielorrússia, país que pertence à União Econômica Euroasiática, importa gás natural da Rússia 

com valor menor em comparação aos demais membros, cerca de US$ 127 por mil metros 

cúbicos, em compensação ao governo russo as taxas de trânsito são menores. Porém, com a 

mudança tributária no governo russo, as taxas de exportações tendem a aumentar, já que a 

Rússia pretende transferir os impostos aos produtores. Visto que a economia de Minsk é 

vinculada à Moscou, as interrupções do fornecimento de petróleo e gás tencionam o governo a 

procurar novas alternativas para suprir sua demanda interna (MAMMADOV, 2019). O BERD32 

está realizando seu primeiro investimento direto no setor energético na região, que visa a 

estruturação de quatro usinas de biogás em todo país. Em parceria com três empresas da 

Lituânia, pertencentes ao Grupo Modus UAB, o BERD realizará um empréstimo de US$ 15 

milhões para as usinas com capacidades de 4MW (USOV, 2018). 

A República Islâmica do Irã é um dos players geopolíticos mais importantes do 

Grande Oriente Médio, o que se deve a sua localização estratégica no Golfo Pérsico e no 

Estreito de Hormuz, uma das principais vias de alimentação do mercado global de petróleo 

bruto. Desde a Revolução Iraniana de 1979, o islamismo e o Estado passaram a andar lado a 

lado, o que foi acompanhada de uma forte retórica antiocidental. Com uma população de 83 

milhões de habitantes, o Irã possui uma das economias mais ativas da região, tendo uma 

diversidade considerável de atividades nos três setores, contudo, ainda é consideravelmente 

dependente da exportação de petróleo e gás natural, além de se encontrar sobre uma ampla 

gama de sanções dos Estados Unidos (CIA, 2019a). Este cenário coloca o governo iraniano em 

uma frágil situação, tendo pouco a barganhar com países que não estariam dispostos a enfrentar, 

por consequência, as sanções estadunidenses. 

 
31 No ano de 2010, as importações de petróleo bruto atingiram 17,7 Mt (89,6%), a produção interna foi de 1,7 Mt 

(10,4%) e a exportação líquida de derivados totalizou 9,62 Mt (ENERGY CHARTER SECRETARIAT, 2013b). 
32 O BERD iniciou suas operações na Bielorrússia em 1992, e desde então investiu € 2 bilhões nos demais 95 

projetos desenvolvidos no setor econômico do país (USOV, 2018). 
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 Em termos de produção energética, o Irã produz cerca de 272,3 bilhões de kWh, 

consumido a maior parte dessa cifra. Desse total, 84% tem origem em combustíveis fósseis, 

15% em hidroelétricas e 1% a partir de usinas nucleares. Com esta matriz, o que chama a 

atenção para o Irã é o fato de o país ser o 4º maior produtor de petróleo do mundo, com uma 

produção de 4.46 milhões de barris por dia, sendo que 750 mil barris são direcionados ao 

mercado externo, o tornando o 16º maior exportador de petróleo cru (CIA, 2019a). Logo, como 

muitos países da região, o Irã se demonstra ainda consideravelmente dependente do petróleo 

para sua economia, tanto em termos de estabilidade e segurança internas, quanto para suas 

divisas internacionais. Dentro do Clube de Energia caberá ao Irã buscar fortes investimentos 

no aumento da diversificação de fontes de energia, contudo, deverá procurar contornar as 

preocupações dos demais membros do Clube quanto a possíveis sanções dos Estados Unidos 

frente a uma maior interação com o Irã.  

A Mongólia passou por rápidas transições democráticas desde o início da década de 

1990 e sua ampla abordagem de política externa permitiu que o país expandisse suas relações 

fora do engajamento com seus dois vizinhos dominantes (Rússia e China). O aumento das 

relações com o Japão e a Índia proporcionou assistência financeira, bem como um domínio 

para explorar intercâmbios culturais e sociais com base em valores compartilhados e 

preocupação mútua (HISCOX, 2018). Apesar dos recursos abundantes, a Mongólia tem lutado 

para reforçar sua segurança energética e diminuir sua dependência da Rússia por combustível 

e eletricidade. O ADB e o Fundo de Infraestrutura Privada da Leading Asia assinaram um 

empréstimo de US $ 18,7 milhões com a Sermsang Power Corporation Public Company 

Limited e a Tenuun Gerel Construction LLC para construir, operar e manter uma usina de 

energia solar de 15 MW suprindo eletricidade para o sistema de rede central da Mongólia 

(ADB, 2019e). O Fundo Climático Canadense para o Setor Privado na Ásia forneceu um 

subsídio de assistência técnica para compensar os custos do primeiro motor e para catalisar o 

financiamento do primeiro projeto de energia solar do setor privado do ADB na Mongólia33. O 

projeto solar irá gerar eletricidade limpa, totalizando 22,3 gigawatts-hora por ano, enquanto 

reduz as emissões de carbono do país em 26.400 toneladas por ano. Também ajudará o governo 

a aumentar a quota de energia renovável na capacidade instalada total de 12% em 2017 para 

20% em 2023 e 30% até 2030. A mudança para fontes de energia mais limpas também reduzirá 

as importações de eletricidade, melhorará a segurança energética da Mongólia e mitigará a 

poluição do ar (ADB, 2019e).  

 
33 A usina de energia solar fornecerá eletricidade para uma área que responde por mais de 80% da demanda de 

energia do país. 
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Parceiros de Diálogo 

Localizado estrategicamente no cruzamento entre a Europa e a Ásia, a República da 

Armênia é quase totalmente dependente das importações de energia. A única energia primária 

produzida no país é a eletricidade gerada por usinas hidrelétricas e uma usina nuclear. O país 

depende da eletricidade e do gás natural para suprir a maioria de suas necessidades de consumo 

de energia. A Armênia não detém reservas comprovadas de petróleo ou gás natural, e importa 

a maior parte de seus recursos de combustíveis fósseis da Rússia e do Irã. Quanto às suas 

importações de derivados de petróleo, há uma restrição severa porque elas só podem ser trazidas 

via Geórgia e Irã, porque as fronteiras da Turquia e do Azerbaijão estão fechadas (ARMENIA, 

2014). O desenvolvimento de fontes de energia renováveis é de primordial importância para o 

país, uma vez que não possui combustível próprio.   

O Azerbaijão apresenta uma das três rotas terrestres que possibilitam a transmissão de 

energia e comércio entre a Ásia e a Europa. Atualmente, três principais dutos atravessam o 

estreito de Ganja Gap34, sendo eles: o oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan (Azerbaijão, Geórgia e 

Turquia); o oleoduto Baku-Supsa (do Mar Cáspio para o Mar Negro); e o oleoduto do Sul do 

Cáucaso (Azerbaijão até a Turquia) que vai ser interligado à proposta do Corredor de Gás do 

Sul35. Os respectivos dutos estão localizados próximos das linhas de frente do conflito em 

Nagorno-Karabakh, de modo que a instabilidade regional pode refletir nas estratégias norte-

americanas e russas (COFFEY; NIFTI, 2018). O país apresenta uma produção significativa de 

petróleo bruto, tornando-o o 17° maior exportador no ano de 2016 (cerca de 35 milhões de 

toneladas). O gás natural consiste no principal combustível utilizado da matriz energética. Em 

virtude da grande produção de hidrocarbonetos, o país apresenta autossuficiência energética, 

atingindo quatro vezes mais a demanda interna (IEA, 2017a). Por outro lado, os investidores 

privados internacionais observam as políticas tarifárias favoráveis para o setor renovável como 

uma oportunidade de atrair know-how, equipamentos e investimentos em infraestruturas 

(MEHDIYEV, 2019). 

O Camboja caracterizou um grande crescimento econômico na última década, todavia 

sua infraestrutura energética não acompanhou o mesmo progresso de desenvolvimento, no qual 

a energia é fundamental para expandir a indústria do país. Desde o ano de 2014, o governo 

adota medidas de distribuição de eletricidade para as aldeias cambojanas, estabelecendo 

 
34 Ponto de estrangulamento comercial (cerca de 50 milhas de largura) localizado numa passagem entre o 

perímetro de ocupação armênia de cerca de ⅕ do território (englobando a região de Nagorno-Karabakh), até a 

fronteira do Azerbaijão com a Rússia (COFFEY; NIFTI, 2018). 
35 Projeto desenvolvido para fornecimento de recursos energéticos da região do Mar Cáspio para a Europa.  
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parcerias com investidores privados e também com agências governamentais (OPEN 

DEVELOPMENT, 2019). Dados apresentados pela Autoridade de Eletricidade do Camboja, 

em dezembro de 2018, apontam o fornecimento de energia para 87% das aldeias (12.305 

vilarejos), com pretensão de construir para mais 12,5% (1.767 vilarejos). As dificuldades locais 

encontradas são a dependência dos recursos fósseis e eletricidade importadas, a falta constante 

de energia, e por fim, o elevado impacto ambiental na utilização de hidrelétricas e usinas de 

carvão. Em virtude da dependência da importação de combustíveis e de um sistema energético 

segmentado, os preços de eletricidade no país constituem um dos mais altos da ASEAN e do 

mundo. Dados obtidos em 2018 mostram que 48,5% da eletricidade interna gerada advém de 

hidrelétricas, 34.5% de carvão e 1,9 de óleo combustível. No mesmo ano, o país importou 15% 

da eletricidade que consumia, advindo principalmente do Vietnã, Tailândia e Laos (OPEN 

DEVELOPMENT, 2019). 

O Nepal institui no Artigo 51 da sua Constituição “o fornecimento de energia acessível 

e adequada para o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos”. O cenário energético 

vivenciado aponta que cerca de um quarto da população total não tem acesso a fontes de energia 

modernas, há o desequilíbrio entre oferta e demanda de energia e abrange grande 

vulnerabilidade quanto ao abastecimento local. O estabelecimento de uma política nacional 

integrada sobre energia está por ser implementada no país para a promoção da eficiência 

energética. No que tange ao desenvolvimento da energia de biomassa, predominante na região, 

constitui-se a partir de resíduos animais e agrícolas, lenha, árvores e materiais biodegradáveis, 

o governo local também desenvolve a Estratégia de Energia de Biomassa 207336. Em função 

das importações de combustíveis fósseis e de eletricidade, a segurança energética local 

caracteriza-se fraca e vulnerável aos mercados externos (MINISTRY OF ENERGY, WATER 

RESOURCES AND IRRIGATION, 2019). O Nepal apresenta um grande potencial para o 

desenvolvimento hidrelétrico, aproximadamente 80.000 MW, todavia a capacidade instalada 

no ano de 2018 atingiu somente 1.000 MW. Somente 60% dos 30 milhões de habitantes 

possuem acesso a eletricidade, a outra parcela é dependente de métodos primitivos como 

lâmpadas de querosene. Um parceiro no abastecimento energético local é a Índia, se tornando 

uma cooperação essencial principalmente durante o inverno (KAINI; ANNANDALE, 2019). 

 
36 A respectiva estratégica abrange a promoção da eficiência e gestão da demanda energética, e também para o 

desenvolvimento de energias modernas, tais como: hidrelétrica, solar, eólica, carvão, gás natural e derivados do 

petróleo (MINISTRY OF ENERGY, WATER RESOURCES AND IRRIGATION, 2019). 
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A República Socialista Democrática do Sri Lanka está localizada ao sul da Índia e é 

um país insular, não pertencendo de maneira direta as dinâmicas da Ásia Central, contudo, está 

consideravelmente interessado na temática da transição energética. Com uma população de um 

pouco mais de 22 milhões de habitantes, que consome por volta de 12.6 bilhões de kWh, o que 

é quase toda a produção energética do país, que é cerca de 13.6 bilhões de kWh. Desse total, 

mais da metade (52%) tem origem fóssil, sendo complementada pela geração hidroelétrica 

(42%) e por outras fontes renováveis (CIA, 2019c).  

O Sri Lanka, como demonstrado nas recentes crises políticas do país, órbita seu centro 

político entre a Índia e a China, o que leva a certas instabilidades internas e a disputas partidárias 

sobre a dominância dentro do Parlamento. No atual momento, o governo está mais próximo da 

Índia, portanto, parece natural que se alinhe a este país em assuntos externos (MEIXLER, 2018; 

CIA, 2019c). Com estes cenários, o país pode se apresentar com um dos países mais favoráveis 

a transição energética dentro do Clube de Energia, principalmente no direcionamento de 

iniciativas regionais que visem o aumento da diversidade energética, tendo centralidade em 

outras fontes alternativas, como a energia solar e a eólica. 

A República da Turquia é um dos países mais relevantes do Grande Oriente Médio e 

também da Ásia como um todo, o que se deve a sua economia, a sua geopolítica e a sua cultura. 

Pode-se dizer que a Turquia vive três mundos: um mundo virado para a Europa e para o 

ocidente, o que se manifesta em suas relações com a OTAN e com a União Europeia; um outro 

virado para o Magrebe, onde é um relevante aliado regional; e outro para o Oriente, onde se 

apresenta como um dos fiéis da balança da estabilidade regional. Atualmente, a Turquia, após 

algumas décadas como um parlamentarismo, é uma república presidencialista, que tem como 

sua grande figura o presidente Recep Tayyip Erdogan, que centralizou muito do poder dentro 

do país (CIA, 2019d).  

 Em questão de energia, a Turquia acompanha os demais países da região. Sua produção 

de 261,9 bilhões de kWh vem mais da metade (53%) da queima de combustíveis fósseis, sendo 

o restante abarcado por hidrelétricas (33%) e por outras fontes renováveis (14%). No entanto, 

a Turquia possui um dos cenários mais interessantes em relação ao petróleo. A produção de 

245 mil barris por dia não é suficiente para sua demanda interna, obrigando o país a importar 

cerca de 521 mil barris por dia, o que o torna a Turquia consideravelmente frágil em relação ao 

fornecimento do material. O cenário é similar no caso do gás natural, enquanto a produção de 

368 milhões de m³ acaba sendo insuficiente, obrigando a importação de 55 bilhões de m³ para 

atender a demanda interna (CIA, 2019d). Assim, o Estado turco acaba empreendendo uma força 
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considerável em manter suas principais fontes de fornecimento de combustíveis. Assim, dentro 

do Clube de Energia a Turquia pode procurar fomentar, a seu favor, um incentivo regional para 

a diversificação de fontes de energia, a fim de beneficiar a si mesmo com a uma atuação 

regional da OCX.  
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