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Singularidade solar
A "singularidade solar" é o ponto
em que a
energia solar
se torna tão
barata na
maioria dos países ao redor do
mundo que é estabelecida como
a nova fonte de energia padrão.
O crescimento da energia
fotovoltaica acompanhado do
armazenamento de baterias e
os veículos elétricos formam
revoluções paralelas e entrelaçadas que devem transformar
o sistema energético em todo
o mundo. Existe a possibilidade de se atingir 100% de energia renovável até 2050.
Os acréscimos anuais na
produção de energia solar passaram de 1 GW em 2005 para
74 GW em 2016 e devem alcançar mais de 100 GW em
2021. Portanto, um aumento
de 100 vezes em 15 anos. A
capacidade instalada pode ultrapassar mil GW no início da
próxima década.
O custo da energia é fundamental para o seu futuro
desenvolvimento. O preço de
um painel solar em 2016 era
30% menor do que era em
2010 - caindo de US$ 1,50 por
watt para US$ 0,447 por watt.

Isso significou uma redução de
70% em seis anos.
A queda do preço da produção da energia solar tem caído de
forma consistente e já se torna
competitiva com as demais fontes energéticas. A singularidade
solar cria uma nova situação, pois
a energia solar tenderá a crescer exponencialmente quando
atingir o nível bem abaixo da paridade dos custos com novas usinas de gás natural, plantas de
carvão ou usinas nucleares.
A energia solar foi a fonte de
mais rápido crescimento em
todo o mundo em 2016, superando o crescimento em todas
as outras formas de geração de
energia pela primeira vez, segundo a Agência Internacional
de Energia. A energia renovável
representou dois terços do novo
poder adicionado às redes mundiais no ano passado. A nova
capacidade solar já ultrapassou
o crescimento líquido do carvão,
anteriormente a maior fonte
nova de geração de energia. A
mudança foi impulsionada pela
queda dos preços e pelas políticas governamentais, particularmente na China, que representavam quase metade dos painéis
solares instalados.
Sem dúvida o avanço da
energia solar (juntamente com

a energia eólica) substituindo
os combustíveis fósseis é uma
necessidade urgente para a
estabilização da economia e
do clima. Contudo, a trajetória de mudança não será simples. Não resta dúvidas de que
a economia internacional precisa reduzir significativamente os subsídios e a dependência dos combustíveis fósseis e
aumentar o peso das energias renováveis no conjunto da
produção energética, a despeito das dificuldades que precisam ser superadas. A transição energética não pode ser
pequena e tardia.
Paralelamente, o mundo
também precisa caminhar rumo
ao decrescimento das atividades antrópicas, renovando o
estilo de desenvolvimento consumista que tem colocado tantas pressões sobre o meio ambiente e a biodiversidade. A
transição energética é um primeiro passo. Mas a construção
de uma civilização ecológica é
a única alternativa para evitar
um colapso ambiental.
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