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Energia limpa depende de investimento, inovação e tecnologia 

 

Dentre os programas no segmento energético implementados nos Municípios, via recursos 

liberados pela SEDU e operação do Paranacidade está o “Ilumina Paraná”, que viabiliza a 

substituição dos tradicionais sistemas de iluminação pública por conjuntos de luminárias a LED. 

A troca de tecnologia traz economia de recursos públicos, a partir do menor consumo, e 

diminui a demanda pela geração de energia. Além desses ganhos financeiros e ambientais, a 

inovação oferece ruas melhor iluminadas e mais seguras para pedestres e condutores de veículos. 

Outra vantagem é que os recursos economizados podem ser aplicados em mais projetos em 

benefício da população, em uma equação de equilíbrio das contas das administrações municipais. 

 

 

Objetivo 7. Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e 
renovável para todos 
 
7.1 - Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços 
acessíveis a serviços de energia 
 
7.1.1 - Percentagem da população com acesso à eletricidade 
 
7.1.2 - Percentagem da população com acesso primário a combustíveis e 
tecnologias limpos 
 
7.2 - Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global 
 
7.2.1 - Participação das energias renováveis na Oferta Interna de Energia (OIE) 
 
7.3 - Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética 
 
7.3.1 - Intensidade energética medida em termos de energia primária e de PIB 
 
7.a - Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de energia 
limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e 
mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa 

https://odsbrasil.gov.br/objetivo7/indicador711
https://odsbrasil.gov.br/objetivo7/indicador712
https://odsbrasil.gov.br/objetivo7/indicador712
https://odsbrasil.gov.br/objetivo7/indicador721
https://odsbrasil.gov.br/objetivo7/indicador731


 
7.a.1 - Fluxos financeiros internacionais para países em desenvolvimento para apoio à pesquisa e 
desenvolvimento de energias limpas e à produção de energia renovável, incluindo sistemas híbridos 
 
7.b - Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de 
energia modernos e sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, particularmente nos países 
menos desenvolvidos, nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em 
desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio 
 
7.b.1 - Capacidade instalada de geração de energia renovável nos países em desenvolvimento (em watts per 
capita) 
 

https://odsbrasil.gov.br/objetivo7/indicador7b1
https://odsbrasil.gov.br/objetivo7/indicador7b1

