
Nos últimos anos, cerca de 120 
empresas de energia solar foram fun-
dadas em Dezhou, que até então era 
conhecida por regalar os visitantes com 
seus famosos frangos fritos. "A ener-
gia solar está mudando a paisagem da 
cidade", diz Huang Ming, presidente 
da Himin Solar Energy Group, uma 
das companhias chinesas que têm co-
lhido bons resultados no setor. Com 
o surgimento de várias construções 
feitas sob medida para receber painéis 
solares, Dezhou tem assumido ares de 
cidade do século 21 e virou um cartão-
postal das ambições verdes da China. 



Dezhou abriu uma nova pers-
pectiva para o país asiático, e isso 
não ocorreu só no que diz respeito à 
paisagem. Com a energia gerada no 
período de um ano, a partir da cap-
tação de raios solares, o país pode 
deixar de extrair 640 mil toneladas 
de carvão, recurso pré-industrial 
que ainda responde por 66% da ma-
triz energética chinesa e causa mor-
tes de operários dia sim, dia não. 

Outra vantagem pode ser sentida 
na emissão de CO2 (dióxido de carbo-
no), com uma redução de 1,7 milhão de 
toneladas ao ano. A queda parece pífia 

diante das 7,52 bilhões de toneladas 
emitidas na China por derivados de 
combustíveis fósseis no ano passado. 
Mas não deixa de ser um alento para 
os que creem que o país visto como a 
nova locomotiva do crescimento mun-
dial passa totalmente ao largo dessas 
preocupações. "Embora a energia so-
lar funcione em baixa escala se com-
parada com as fontes convencionais, 
essa indústria está crescendo num 
ritmo sem precedentes", afirma Li Jun-
feng, do Energy Research Institute. 

O plano do governo chinês é au-
mentar a participação da matriz lim-

pa dos atuais 12% para 15% do total 
fornecido até 2020 .0 cumprimento 
dessa meta também faria com que 
as emissões de CO2 daqui a dez anos 
recuassem aos níveis de 2005. Além 
disso, no melhor espírito "green is 
the future", o governo de Pequim 
incluiu o tópico "novas energias" 
na lista das sete áreas estratégicas 
para os próximos anos. Entre elas, 
há outras três prioridades indican-
do a atenção crescente ao tema da 
sustentabilidade: a fabricação de 
carros verdes, a preservação do meio 
ambiente e a economia de energia. 

De acordo com um relatório recen-
te do banco Standard Chartered, o país 
ainda tem muito o que aprimorar na 
área energética, mas nos últimos anos 
mostrou esforços significativos nessa 
direção. A China, ao que tudo indica, 
iniciou sua marcha, mesmo que a pas-
sos lentos, para um futuro menos cin-
za. Dezhou - e o mundo - agradecem. 
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