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RESUMO
Atualmente, um dos temas mais discutidos pela sociedade é a crise energética mundial. Essa
questão tem implicações sobre a forma como a sociedade se comporta diante dos padrões de
consumo, que acabam por constituir-se em um indicador importante do modo de desenvolvimento de
um país, principalmente, quando se leva em consideração as oportunidades criadas ou perdidas para a
estruturação dessa sociedade em um ambiente de economia sustentável. O grau de igualdade ou
desigualdade no acesso aos bens e o comportamento dos agentes em relação à produção e ao consumo
acabam sofrendo reflexos das estruturas espacial, política e educacional de uma nação. A investigação
dos efeitos provocados pela organização espacial e pelo estilo de vida sobre os padrões de consumo
nos países centrais e periféricos serão focados nesse trabalho. Será também analisada a importância da
eficiência energética sistêmica, tanto da produção quanto do consumo, verificando a possibilidade de
se desenvolver a economia com menor agressão ao meio ambiente, sem perder de vista os estudos
relacionados com o uso de formas alternativas de produção, e consumo energético menos intenso.
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INTRODUÇÂO
O consumo de energia tem sido objeto de grandes discussões no que diz respeito ao seu papel
no desenvolvimento dos países, porque o consumo, como a base das atividades produtivas, ocasiona,
inevitavelmente, impactos sobre o meio ambiente. Se no paradigma anterior, o consumo e a produção
energética eram considerados só como insumos para a cadeia produtiva, esses aspectos estiveram
ameaçados nos anos 70 pelo choque do petróleo e, a partir dos anos 80, quando já estava em curso um
novo paradigma, essa questão começou a ficar fortemente ligada, também, à preservação do meio
ambiente.
Tem-se constatado, nas discussões internacionais e nos estudos de diversos países, o
aprofundamento da relação entre o consumo de energia e o meio ambiente (ROSA, 1990 apud
COHEN, 2002)1 já que o uso da energia implica emissão de gases que provocam o efeito estufa e,
conseqüentemente, o aquecimento global, tanto nos países centrais quanto nos periféricos.
Quando o assunto gira em torno dos efeitos do consumo de energia e as condições nas quais
este consumo deve ocorrer, suscitam-se grandes debates. Há quem afirme que o desenvolvimento e o
consumo de energia caminham necessariamente juntos, sendo esta uma relação quantitativa entre os
referidos conceitos. Desse modo, impor limites ao consumo de energia significaria frear o
crescimento.
Todavia, ainda que o crescimento econômico implique um aumento do consumo de energia,
abordando-se a questão de uma forma mais qualitativa, ou seja, a partir do conceito de
desenvolvimento, que é muito mais amplo do que o conceito de crescimento econômico, pode-se
analisar a questão do consumo de energia sob outro ponto de vista mais abrangente.
Realmente, o conceito de desenvolvimento exprime uma realidade mais complexa, e até
considerada vaga, mas que expressa bem o fato de que o desenvolvimento é diferente de crescimento.
Sem esgotar a complexidade conceitual de desenvolvimento, pode-se focar esse assunto analisando o
modo de vida, o padrão de consumo e as escolhas tecnológicas. Um modelo de desenvolvimento se
traduzirá pela escolha de estratégias globais de desenvolvimento, com políticas apropriadas nos
diversos setores da vida econômica e social, tais como: política industrial, agrícola, habitacional, de
transportes, energética e tecnológica. Ou seja, diferenciando-se crescimento de desenvolvimento,
pode-se supor que há caminhos diversos daqueles traçados pelos países desenvolvidos, que não sejam,
necessariamente, tão intensos em consumo de energia. Essa é uma das principais razões porque
acreditamos que se justifique o porquê da feitura deste trabalho.
A partir das premissas anteriores, a questão energética será abordada, nesse trabalho, em um
contexto metodológico de mudanças tanto no ambiente global quanto no local, levando em conta os
padrões de consumo, onde serão analisadas não só como as populações consomem, mas também a
maneira como se deslocam e utilizam a energia nas cadeias produtivas de transformação. Para tanto,
1

ROSA, L.P., Tendência mundial de consumo, produção e conservação de energia - o meio ambiente e os avanços
tecnológicos; Revista Brasileira de Energia; vol. 1; COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro; 1990.
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será analisada, também, a organização espacial e urbana dos países. O estudo da dimensão espacial
nos países de grande extensão territorial será tema central, porque o volume de mercadorias,
população, distâncias que devem ser transportadas e energia consumida fazem parte da estrutura
econômica e social, tendo incidência direta na demanda por transporte e energia.
Objetivamente, pretende-se, com esse trabalho, analisar as influências dos padrões do consumo
de energia sobre o desenvolvimento e o meio ambiente.
Os dados para a feitura desse trabalho foram obtidos, principalmente, nas seguintes fontes:
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, através de diversos exemplares da Revista
Indústria Brasileira, www.cni.org.br; Bibliotecas da Universidade Candido Mendes; Centro Federal de
Educação Tecnológica de Campos - CEFET-Campos, material didático utilizado no curso de PósGraduação strictu sensu na área de Planejamento e Gestão da Universidade Candido Mendes, material
didático do curso de Pós-Graduação em Formas Alternativas de Energia da Universidade Federal de
Lavras, site http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado durante a feitura desse
trabalho e consulta ao material bibliográfico conforme endereçamento feito no sumário e exposição no
final desse trabalho.
Esse trabalho está distribuído em tópicos, além desta introdução que apresenta a delimitação
do tema, o objeto de estudo, o objetivo, a justificativa e as fontes consultadas. Os tópicos estão
distribuídos do seguinte modo: 1 Considerações gerais sobre a oferta e o consumo de energia em
função do desenvolvimento e do meio ambiente; 2 Análise do consumo no setor de transporte e suas
implicações; 3 Considerações sobre os padrões de consumo; 4 Relações entrópicas sobre as questões
energéticas, onde se disserta sobre a vida como troca de energia, a vegetação e energia fóssil, as águas
e a atmosfera e as transformações e conversões energéticas; 5 Neste tópico tratamos de estudar as
questões brasileiras relativas às reservas energéticas; no tópico 6 apresentamos o panorama da oferta
de energia no Brasil; 7 apresenta-se, nesse tópico, uma espécie de radiografia do consumo de energia
no país; 8 Dependência energética; 9 Uma breve visão do panorama energético internacional; 10
Descreve-se a culminância da crise do setor elétrico brasileiro do ano 2001; 11 Apresenta-se o cenário
atual e perspectivas futuras em termos energéticos e em 12 Procurou-se fazer o fechamento do
trabalho, enfatizando, principalmente, os conhecimentos mais importantes adquiridos na fase de
estudos dos conteúdos do curso de Formas Alternativas de Energia da UFLA/MG, concluindo, assim,
este trabalho.
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A OFERTA E O CONSUMO DE ENERGIA EM
FUNÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO MEIO AMBIENTE
Quando se relacionam consumo, desenvolvimento e meio ambiente, esses assuntos têm servido
de base para a fundamentação de muitos estudos ao longo dos últimos anos, embora essas abordagens
possam gerar distorções. Quase sempre surgem indagações do tipo: Será que, para nos desenvolver,
obrigatoriamente teremos que continuar consumindo mais e mais energia? Se todos os países
atingirem o mesmo padrão de vida e consumo dos países mais ricos, haverá energia para todos? Sabese que aproximadamente 23% da população mundial consome 80% de toda a energia do planeta
(CAMPANHA et al, Coleção conhecendo a terra, editora HARBRA, s.d.). Diante desses
acontecimentos, como viver bem, usufruindo dos benefícios produzidos pela energia, sem
comprometer a vida na terra? O grande desafio que o momento atual impõe para o homem moderno é
descobrir novos caminhos para uma utilização racional e não predatória das fontes energéticas.
O século XX produziu eventos extraordinários na teoria do conhecimento e nos paradigmas
científicos. No fim do referido século, começaram a ser modificados os paradigmas vigentes, com a
inserção das chamadas ciências ambientais que, aglutinadas às ciências naturais e sociais fizeram
surgir a necessidade de uma abordagem interdisciplinar entre as mesmas. A partir destas premissas, os
cientistas e estudiosos das questões ligadas ao meio ambiente relacionaram fatores substantivos que
apontam falhas que tornam a civilização contemporânea claramente insustentável, tais como:
crescimento populacional humano exponencial; destruição da base de recursos naturais; sistemas
produtivos que utilizam tecnologias poluentes e de baixa eficiência/eficácia energética; sistema de
valores que propicia a expansão ilimitada do consumo material; crescimento econômico contínuo em
um planeta finito; rápida acumulação de material, de riqueza e de energia; aposta na ciência como
minimizadora dos efeitos causados pelo crescimento (ROHDE, apud CAVALCANTI, In:
Desenvolvimento e Natureza; São Paulo; editora Cortez; 1995 p. 429).
É consenso que se precisa de algum consumo de energia para fazer a economia avançar, mas é
importante, também, que seja feita a diferença entre o aspecto do consumo que nos permite avaliar a
evolução de uma dada quantidade de energia necessária à fabricação de uma unidade que compõe o
produto interno bruto (PIB) ou serviço, ao qual chamamos de efeitos do consumo específico,
diferenciando daquilo que chamamos de efeito estrutura ou efeito atividade, que vem a ser a variação
de unidades produzidas, induzindo modificações na estrutura do PIB, supondo-se constante o consumo
de energia do setor. Na figura 1 (iluminação incandescente), por exemplo, desejando-se aumentar o
nível de iluminamento de um local, para se produzir mais peças, poderemos fazê-lo, aumentando o
número de lâmpadas, portanto, aumentando o consumo de energia em kWh. Na figura 2 (iluminação
fluorescente), devido à melhor eficiência da lâmpada fluorescente, poderemos melhorar o nível de
iluminamento do referido local, substituindo as lâmpadas incandescentes por fluorescentes, mantendo
o consumo inicial em kWh, usando-se tecnologia mais eficiente – a lâmpada fluorescente, produzindo
mais peças, sem aumento do consumo de energia na iluminação.
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EFICIÊNCIA DE UMA LÂMPADA INCANDESCENTE

Figura 1 - Eficiência de uma lâmpada incandescente
Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007.

EFICIÊNCIA DE UMA LÂMPADA FLUORESCENTE

Figura 2 - Eficiência de uma lâmpada fluorescente
Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007.
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Essa distinção teórico-prática é importante, quando analisada junto com a possibilidade de não
se atrelar necessariamente o desenvolvimento e o aumento do consumo de energia, levando em conta o
uso de novas tecnologias e/ou a utilização de fontes energéticas mais eficientes, em termos de
sustentabilidade ambiental. Partindo-se dessa lógica, existe a possibilidade de dissociar-se consumo de
energia de desenvolvimento econômico, negando a idéia de que o crescimento da oferta de energia
seja condição sine qua non para o desenvolvimento econômico. Vale a pena ressaltar, no entanto, que,
embora essa dissociação seja possível, nos países em que o consumo per capita de energia se encontra
muito abaixo dos patamares mínimos de bem-estar, haverá necessariamente aumento do consumo de
energia para que haja desenvolvimento. A questão que estamos suscitando é se o consumo de energia
precisa, necessariamente, aumentar na proporção que aumenta em alguns países desenvolvidos
(TOLMASQUIM, 2005).
Portanto, o aumento do consumo energético decorrente de maiores níveis de desenvolvimento
da economia, do consumo final de bens e serviços, meta buscada pelos países periféricos, pode se
beneficiar da redução do seu consumo, principalmente através de programas de conservação de
energia. Logo, ainda que a ampliação da oferta de energia seja necessária para o desenvolvimento
econômico, ela pode ser bem menor, caso haja uma estratégia de conservação. A implementação de
tecnologias mais eficientes, bem como medidas de conservação de energia através do comportamento
dos agentes, com relação aos equipamentos, representam ao que se chama efeito conteúdo (COHEN,
2002).
Os aspectos anteriores são importantes no caso dos países em desenvolvimento e essenciais
para os países desenvolvidos. Tais medidas podem retardar processos de geração de insustentabilidade
ambiental. No entanto, pode ocorrer que, por um efeito atividade, essas medidas não sejam suficientes
para provocar uma redução efetiva no consumo de energia. Ou seja , mesmo implementando técnicas
relativamente baratas e avançadas de conservação de energia, o crescimento da atividade econômica
pode ser maior do que os ganhos de eficiência, gerando um maior consumo de energia.
Desta maneira, se o progresso tecnológico parece tornar possível aos países em
desenvolvimento seguir um caminho menos intensivo em energia do que o percorrido pelos países
desenvolvidos, ele não garante, por si só, que este percurso seja seguido. A energia necessária ao
desenvolvimento do sistema sócio-econômico, além de ser função da tecnologia disponível, é,
sobretudo, determinada pelos tipos de infra-estruturas locais (transporte, energia, habitação, lazer).
Assim como o peso do setor industrial é fundamental e o das indústrias pesadas dentro dele, a
estrutura de transporte e a configuração espacial da economia têm conseqüências consideráveis sobre o
consumo de energia, e isso independentemente das evoluções do consumo específico de cada setor
ligado à espacialização, atuando, portanto, dissociado do progresso técnico, conforme pode ser
visualizado nas figuras seguintes, nos diversos tipos de consumo de energia:

14

Os USOS da energia.
Uso Industrial

Uso Público

Uso Residencial

Uso Comercial e Serviços

Figura 3 - Uso da energia
Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007
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Ponte Rio – Niterói

Figura 4 - Transporte rodoviário terrestre
Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/200

Figura 5 - Transporte aéreo
Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007
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Como uma espécie de alerta máximo a respeito do tema que está sendo desenvolvido,
relembramos que, no ano de 1972, Dennis L. Meadows e um grupo de pesquisadores publicaram o
estudo denominado Limites do crescimento.

Nesse mesmo ano, aconteceu a Conferência de

Estocolmo versando sobre questões pertinentes à degradação do meio ambiente, cujos três pontos da
síntese conclusiva dos referidos eventos foram os seguintes:
“1. Se as atuais tendências de crescimento
da população mundial, industrialização,
poluição,
produção
de
alimentos,
distribuição
de
recursos
naturais,
continuarem imutáveis, os limites de
crescimento neste planeta serão alcançados
algum dia dentro dos próximos cem anos. O
resultado mais provável será o declínio
súbito e incontrolável, tanto da população
quanto da capacidade industrial.
2. É possível modificar estas tendências de
crescimento e formar uma condição de
estabilidade ecológica e econômica que se
possa manter até um futuro remoto. O estado
de equilíbrio global poderá ser planejado de
tal modo que as necessidades materiais
básicas de cada pessoa na terra sejam
satisfeitas, e que cada pessoa tenha igual
oportunidade de realizar o seu potencial
humano individual.
3. Se a população do mundo decidir
empenhar-se em obter este segundo
resultado, em vez de lutar sobre o primeiro,
quanto mais cedo ela começar a trabalhar
para alcançá-lo, maiores serão suas
possibilidades de êxito”.
Como meta concreta, os referidos trabalhos propunham o congelamento do crescimento da
população global e do capital industrial; rediscutindo as teses do crescimento humano mundial
desenfreado e do crescimento contínuo da sociedade industrial. Mas Solow (1973), Prêmio Nobel em
Economia), e Mahbud ul Haq (1976) criticaram os prognósticos anteriores, argumentando que as
sociedades ocidentais (principalmente os Estados Unidos), depois de um século de crescimento
industrial acelerado, querem fechar este caminho de desenvolvimento para os países pobres, querendo
justificar essa prática com uma retórica ecológica. Esses discursos contraditórios foram organizados e
apresentados também no Fórum da Conferência Mundial sobre meio ambiente (ECO – 92 , na cidade
do Rio de Janeiro), resultando dessa conferência uma posição radical dos Estados Unidos que, ao
invés de assinar o protocolo formal de compromisso com o meio ambiente, transformou a assinatura
em uma declaração de boas intenções para com o meio ambiente.
Mas a conferência ECO-92 teve importância para a questão da preservação do meio ambiente,
pois participaram do evento 35 mil pessoas dentre elas 106 chefes de governo. Apesar das restrições,
documentou-se, durante o evento, o crescimento da consciência sobre os perigos que o modelo atual
de desenvolvimento econômico significa. A interligação entre desenvolvimento sócio-econômico e as
17

transformações no meio ambiente, durante décadas ignorada, entrou no discurso oficial da maioria dos
governos do mundo.2

2 BRUSEKE, Josef Franz, In: Desenvolvimento e natureza: estudo para uma sociedade sustentável; Clóvis Cavalcante,

Organizador; São Paulo; editora Cortez; Recife/PE; Fundação Joaquim Nabuco; 1995; p. 429
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2. ANÁLISE DO CONSUMO NO SETOR DE TRANSPORTE E SUAS IMPLICAÇÕES
A configuração espacial surge, invariavelmente, para a economia, como um elemento de
determinação da necessidade e intensidade energética. O aumento da concentração urbana traz consigo
um aumento do custo energético necessário à construção e manutenção da infra-estrutura dos grandes
centros urbanos, em decorrência da intensificação do transporte. Somente a partir dos anos 60, a
extensão dos impactos pôde ser percebida como algo efetivamente preocupante para a sustentação da
vida do planeta. Muitos estudos sobre cidades têm se concentrado sobre os sistemas que as sustentam,
tais como: sistema de transporte, abastecimento de água e esgotos, alimentação, sistema de energia
elétrica e outros tantos que também têm impactos ambientais sobre a produção e o consumo que
sustentam essas cidades (poluição, emissão de gases de efeito estufa, resíduos e uso das terras).
Atualmente, existem estudos sendo desenvolvidos em centros como o Institute for Global
Environmental Strategies (IGES) e o Asian Urban Information Center, através de trabalhos
comparativos de cidades asiáticas, onde as transformações sociais decorrentes do desenvolvimento
industrial e tecnológico têm sido marcantes. Os padrões de consumo estão se modificando
completamente e a quantidade de veículos motorizados per capita tem crescido bastante. Esses
estudos têm em comum o fato de tratar cidades como conjuntos complexos, inseridos em sistemas
locais, regionais e globais. Portanto, modificações ocorridas em uma parte do sistema afetam as outras
partes constitutivas do conjunto (informação verbal).3
Assim, algumas das necessidades fundamentais no estudo das cidades são o deslocamento de
pessoas, matérias-primas, produtos manufaturados, energia elétrica, água, alimentação e resíduos. Na
maior parte dos países, o sistema de transporte depende, necessariamente, da queima de algum tipo de
combustível fóssil, o que relaciona diretamente as necessidades humanas por transporte com a emissão
de dióxido de carbono. Aproximadamente 25 a 30% das emissões de dióxido de carbono provêm
diretamente da queima de combustíveis fósseis usados para transporte (IGES. 1999). A maioria das
cidades depende de sistemas de transportes globais, estendendo seus efeitos poluentes sobre todo o
planeta. Poluentes e partículas resultantes da queima dos combustíveis fósseis e biomassa são
transportados por longas distâncias.4
As questões sobre a reformulação dos sistemas de transporte estão, portanto, calcadas em três
aspectos: o tecnológico; o institucional e o espacial e todos estão intrinsicamente ligados. Do ponto de
vista tecnológico, os veículos podem ser melhorados visando a um menor consumo de energia, uma
poluição menor, com motores mais eficientes, emissão de menos gases, latarias mais leves, o uso de
combustíveis alternativos como as células combustíveis, a energia solar ou fontes renováveis como o
álcool. A tecnologia poderia, também, atuar no segmento da informação reduzindo a quantidade das
viagens.

3 Comunicação pessoal recebida pelo autor em setembro de 2003, na Universidade Candido Mendes.
4 PESSANHA, João Batista; Um estudo sobre a lavoura canavieira na atualidade; Campos/RJ; UCAM; 2004; p. 87
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No entanto, é preciso ressaltar que a implementação de motores mais eficientes e/ou a
substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis, estão diretamente relacionados ao preço
do petróleo, por conseqüência, à dependência por insumos importados e à capacidade de investimentos
por fonte renováveis. Para os países em desenvolvimento, um outro agravante seria a lenta renovação
da frota e a importação de peças.
Institucionalmente falando, estímulos podem ser criados para que se faça mais uso de certos
meios de transportes em detrimento de outros, já que há diferenças consideráveis na intensidade
energética entre os meios de transporte. O incentivo maior para o uso do transporte coletivo, em
oposição ao individual, é um exemplo, mas as medidas nesse sentido devem, necessariamente, levar
em conta a estrutura e a característica espacial. Nos quadros seguintes, serão exibidas algumas
vantagens/desvantagens comparativas entre os vários modais de transporte, tais como:
a) % de uso comparativo entre transporte rodoviário, hidroviário e ferroviário nos países que
representam as maiores economias do mundo.
País
Alemanha
Bélgica
Brasil
Estados Unidos
França
Holanda
Inglaterra
Itália
Japão
Polônia

Rodovia (%)
61,21
65,31
64,99
32,41
72,44
75,49
66,60
88,95
50,25
42,65

Hidrovia (%)
16,51
13,69
20,50
20,37
3,33
20,98
25,67
0,70
44,77
0,64

Ferrovia (%)
22,28
21,00
14,51
47,22
24,23
3,53
7,73
10,35
4,98
56,71

Quadro 1 - Comparação % de uso dos modais de transporte nas maiores economias
do mundo.
Fonte: Ministério dos Transportes / World Road Statistics. Referência: 1999/2000.

b) Para a implantação de cada modal, a área desmatada e o investimento médio para implantar cada
modal de per si, o quadro é o seguinte:
Modal
Hidrovia
Ferrovia
Rodovia

Extensão (km)
2.202
2.010
2.500

Área desmata (km2)
0
77.000.000
100.000.000

Investimento (milhões US$)
115,7
1.827,0
625,0

Quadro 2 - Comparações entre modais, relacionando extensão, área desmatada
investimentos médios disponibilizados.
Fonte: Ministério dos Transportes / World Road Statistics. Referência: 1999/2000.
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c) Já no aspecto operacional, para o usuário final, o custo médio em US$/100 toneladas / km encontrase representado no quadro seguinte:
Modal

US$/100t/km

Rodovia

3,20

Ferrovia

0,74

Hidrovia

0,23

Quadro 3 - Comparação do custo operacional entre modais
Fonte: Ministério dos Transportes / World Road Statistics. Referência: 1999/2000.

Retomando a questão, em termos espaciais, as cidades podem ser planejadas de forma que a
maior parte dos deslocamentos possa ser efetuado a pé ou através dos transportes públicos bem
planejados. É assim o caso de boa parte de grandes cidades européias, como, Paris, Amsterdã, Milão,
Berlim, onde o uso do carro individual atrapalha mais do que ajuda nos deslocamentos. Mas o mesmo
não se aplica para muitas cidades americanas como Los Angeles e Miami, por exemplo ( exceção é
Nova Iorque) (informação verbal).5
Assim, mesmo em países onde a civilização industrial está mais avançada, apresentando
sistemas econômicos muito próximos, surgem diferenças no consumo de energia do setor de transporte
(Darmstadter, Dunkerley & Alterman, 1978). Alguns fatores podem explicar isso: a variação do
volume de transporte de passageiros e de mercadorias para um mesmo nível de PIB (passageiro/km e
toneladas/km transportado); diferenças na repartição da demanda pelos vários modais oferecidos:
coletivo ou individual, para passageiros; rodoviário, ferroviário, hidroviário ou aéreo para cargas e
passageiros e, no caso de transporte individual, a freqüência de uso do automóvel (número de
viagens).
A escolha do modal está condicionada a uma série de fatores, tais como a extensão da infraestrutura de transportes (estradas, caminho de ferro, hidrovias, aeroportos) e o preço dos combustíveis.
Como essa infra-estrutura necessita de manutenção regular e em muitos países ela é mantida pelo setor
público, a natureza de infra-estrutura de transporte de um país depende da disponibilidade de capital
para os diferentes modais ou da própria demanda por cada um. Por exemplo: Nos Estados Unidos, em
função dos custos reduzidos para o setor de automóvel, da baixa densidade da maioria das áreas
metropolitanas americanas e das grandes distâncias entre centros urbanos, há uma preferência pelo uso
do transporte individual em detrimento do coletivo. O preço dos combustíveis afeta mais o transporte
de passageiros do que o de carga (predominância do modal ferroviário), mas pode ter um impacto
importante na intensidade energética do modal já que consumidores e produtores tendem a se importar
mais com a eficiência dos veículos e com o modo de usá-los quando os preços estão altos ou subindo
(Schipper et al., 1992). Países com altos preços para a gasolina, por exemplo, como a França, Japão e
5

Comunicação verbal feita ao autor, em setembro de 2003, na Universidade Candido Mendes.
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Alemanha são muito menos intensos em energia para o transporte do que países com preços mais
baixos para a gasolina, como os Estados Unidos, México e Venezuela (TOLMASQUIM, 2005).
Da mesma forma, a qualidade da infra-estrutura de transporte afetará as escolhas por tipo de
modal, bem como a intensidade energética. Em outras palavras, estradas sem manutenção e/ou em
mau estado ou permanentemente congestionadas, tenderão a aumentar a intensidade energética dos
veículos que nela trafegam. Aliás, o crescente congestionamento das grandes cidades brasileiras é uma
conseqüência da grande demanda por espaço viário do automóvel, que é de 50 a 100 vezes maior do
que o transporte coletivo para uma viagem típica domicílio-trabalho (Poole & Moreira, 1991). Além
disso, mesmo com grandes melhorias na eficiência dos veículos, o carro particular consome,
relativamente, muito mais energia do que os transportes coletivos. A alteração da estrutura de
transporte destinada a modificar a tendência da crescente participação no transporte de passageiros,
deveria ser uma prioridade da política de transporte e energia nos países, já que a resposta tradicional
à maior motorização da população, de ampliar o espaço viário, é uma solução mais cara e limitada,
pois mostra forte tendência à saturação. O problema é agravado pelo crescimento da população e das
áreas das cidades ( PIQUET, 2003).
Os fatores citados, e analisados em conjunto, fazem com que a necessidade de espaço viário
seja explosiva, a distância média das viagens também aumenta, pressionando o consumo energético.
Parte desse processo é inevitável, mas seu desenvolvimento poderia pelo menos ser minimizado
através de uma estratégia de expansão de transportes coletivos, como tem sido em Curitiba, por
exemplo (Lerner apud Poole & Moreira, 1991). A questão do aumento do uso de automóveis em
detrimento dos transportes coletivos tem demonstrado, inclusive, uma tendência mundial de efeitos
perniciosos sobre os resultados no consumo de energia do setor de transporte. Assim, segundo Rosa
(1990):
“Ao fim dos anos 80 verifica-se a reversão
da tendência de redução do consumo de
energia (...) em transportes por habitante nos
países ricos. Cenários com base nesta
tendência, como os de Goldemberg et al.
(1988), supõem a redução da energia final
per capita dos países desenvolvidos.
Entretanto, a compensação do efeito do
aumento da eficiência energética pelo efeito
da elevação do padrão de consumo, o preço
favorável do petróleo e outros efeitos,
observados por Matsui (apud Rosa, 1990),
no caso do Japão tenderiam a reverter a
contenção do consumo específico de energia
no mundo desenvolvido. (...) Alguns
exemplos são marcantes: Na Alemanha por
exemplo, o setor de transportes cresceu em
importância quanto à energia, devido
principalmente, ao aumento de automóveis.
As políticas energéticas governamentais e as
decisões das indústrias têm fixado como
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objetivo, melhorar a eficiência dos carros e a
estrutura do sistema de transportes, mas o
sucesso tem sido limitado. O consumo
específico médio de gasolina pouco
diminuiu entre 1970 e 1988, correspondendo
a 10 km/litro, enquanto que o óleo diesel
melhorou de 10 para pouco mais de 12
km/litro. As tentativas de desencorajar o uso
do carro particular em favor do transporte
coletivo surtiram pouco efeito: indivíduos
preferem não só usar mais os carros, como
têm passado para modelos maiores, com
motores mais potentes e caros, apesar da
existência de modelos de consumo bastante
baixo. O número de carros privados cresceu
de 17 para 29 milhões entre 1973 e 1989,
refletindo a prosperidade alemã. Além
disso, não há limite de velocidade nas
estradas alemãs. (...) O Japão, sendo o
campeão da eficiência , fabricou carros de
consumo baixíssimo. Mas assim como na
Alemanha, os indivíduos foram passando de
carros menores para maiores e mais
potentes, em virtude da crescente
prosperidade japonesa. O resultado é que
após atingir um patamar mínimo, o consumo
do automóvel japonês se elevou nos últimos
anos analisados.”
Os exemplos citados acima ilustram quão importante para o setor de transporte é a maneira
como são usados os equipamentos, independentemente dos progressos tecnológicos que podem
ocorrer. Muitos conceitos de sustentabilidade enfatizam a importância de progresso na eficiência
através da tecnologia. Esta última supostamente nos ajuda a construir uma sociedade onde seria
possível manter ou até elevar nosso nível de vida atual utilizando menos recursos e menos energia.
Assim, um aumento de eficiência levaria a uma redução no consumo de recursos (ou energia) na
mesma proporção.
No entanto, em geral não é desta forma que ocorre, já que melhorias técnicas requerem
respostas comportamentais. Em alguns casos um aumento na eficiência pode até causar acréscimo do
consumo energético, como demonstrado no caso dos carros alemãos e japoneses. Na verdade, o que se
verifica, mesmo quando a melhoria de eficiência ocasiona redução do consumo de energia, é que o
potencial de redução total estimado é raramente atingido. Este fenômeno, denominado efeitobumerangue,6 tem sido estudado por economistas da área de energia desde 1980, a partir de um artigo
de Khazzom (1980), muito debatido durante aquela década, em função da alta do preço do petróleo,
ajustes na oferta e na demanda de todos os setores, resultando em efeitos de equilíbrio geral (COHEN,
2002).

6

Em inglês: reboud effect. Há um número especial do periódico Energy Policy (6-7, vol. 28, 2000) tratando exclusivamente
do assunto.
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Os transportes e a habitação foram as áreas onde o efeito-bumerangue se verificou em função
de melhorias de eficiência energética (Biesiot & Noorman, 1999). Greening and Greene (1997)
propuseram uma terminologia onde distinguem três tipos de efeitos-bumerangue. Há o aumento do uso
de um serviço de energia induzido por uma redução de seu preço em função de uma melhor eficiência;
além disso, há a possibilidade de que mantidos constantes o preço de outros produtos, a redução nos
custos de um serviço energético faz com que o consumidor tenha mais renda disponível para gastar em
outros produtos e serviços (em outras palavras, trata-se de um tipo de efeito-renda), que também vão
requerer energia para ser oferecida, incrementando a energia total consumida em áreas não
diretamente relacionadas à melhoria de eficiência energética (efeito bumerangue indireto); e, por fim,
mudanças de preço de insumos para a produção e modificações na demanda, ocasionados por efeitos
da renda, que se propagam no interior da economia, resultam em ajustes na oferta e na demanda de
todos os setores, resultando em efeitos de equilíbrio geral.
Há quem conteste, como é o caso de Lovins (1998). Binswanger (2001), relativiza a posição
de Lovins, explicando que os impactos que este afirma serem negligenciáveis, o são apenas quando
analisados em um modelo como o de serviço ( energia). Quando considerados os efeitos de uma
melhoria de eficiência sobre outros serviços da economia, o efeito-bumerangque pode ser bastante
importante, se o potencial de substituição entre serviços for alto e se a demanda por serviços
energéticos aumentar com a renda. Isso é ainda mais verdadeiro quando a eficiência atua no sentido de
reduzir o tempo necessário para efetuar e obter algum serviço (modo de transportes mais velozes, por
exemplo), pois o resultado tende a ser o maior uso deste serviço. Quanto maior forem os custos de
oportunidade do tempo ( taxa e salários) e menores os preços da energia, mais as melhorias de
eficiência tendem a atuar no sentido de aumentar o uso da energia.
De fato, mesmo que ainda contestado, o efeito bumerangue levanta uma questão relevante: o
impacto que certas tecnologias ou eficiência têm concretamente sobre o consumo de energia pode ser
um forte motor atuando em sentido contrário.
O limite para a conservação de energia como medida paliativa para a redução do consumo
energético tem sido amplamente desenvolvido por autores como Georgescu-Roegen (1977) e Ayres &
Kneese (apud Cleveland, 1999). A notável contribuição de Georgescu-Roegen (1971) mostra as
implicações da entropia e da Segunda Lei da Termodinâmica para a análise econômica. A
termodinâmica estabelece, pois, uma noção de limite: há quantidades mínimas de materiais e energia
requerida para produzir uma unidade de produto, que modificações técnicas não podem suprimir. Em
setores que dependem muito do processamento e/ou da fabricação de materiais, as modificações
técnicas estão sujeitas a rendimentos decrescentes quando se aproximam do mínimo termodinâmico.
Na verdade, Georgescu-Roegen argumenta que os materiais e a energia se dissipam irreversivelmente
e que, portanto, a noção de total reciclagem é impossível.
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PADRÕES DE CONSUMO
A busca da melhor tecnologia, em detrimento de uma análise que leve em conta os dois lados:
produção e consumo, complementarmente, pode levar a resultado insatisfatório, ou seja, por um lado
o aspecto técnico-econômico com máquinas eficientes do ponto de vista energético e por outro lado
hábitos que acabam anulando, em parte, os ganhos de eficiência.
Parece haver um consenso sobre o fato de que a maior parte dos indivíduos do norte e as elites
do sul consomem demais (Princen, 1999). No entanto, a questão da modificação dos padrões de
consumo é fundamental, mas difícil de ser abordada em função de seu aspecto pessoal. Além disso,
outro aspecto que torna desconfortável a discussão sobre o consumo é o fato de que, analiticamente, a
questão foge ao paradigma dominante. Nos Estados Unidos, por exemplo, os automóveis tornaram-se
consideravelmente mais eficientes desde o choque do petróleo dos anos 70 e no entanto, aquele país
continua tão dependente do petróleo quanto antes, e não emite menos CO 2 . E, mesmo assim, falar
sobre modificações dos padrões de consumo nos Estados Unidos ainda é muito difícil.
De fato, os tomadores de decisão, tanto públicos quanto privados, sempre se deparam com
problemas mais fáceis de serem resolvidos “aumentando o bolo”, e não dividindo ou redistribuindo
com as partes. Portanto, abordar a questão do consumo, obriga-nos a pensar em problema difícil de ser
resolvido, qual seja, como dividir “o bolo”, desafiando as escolhas e a liberdades individuais?
A razão é que falar sobre níveis ou padrões de consumo, é falar fora do paradigma vigente. É
abandonar a perspectiva da produção e levantar as questões analíticas que as ferramentas
convencionais, tais como preços, benefícios e ciclo de vida, têm dificuldade em abordar. Pois, quando
a questão do consumo de energia é introduzida nas reuniões internacionais sobre mudanças climáticas,
a prioridade dos países desenvolvidos, que são os maiores consumidores e poluidores, é defendida
levando em conta a argumentação de justiça em relação às gerações futuras de terem acesso aos
recursos atuais. Entretanto, isto parece ter prioridade sobre a situação atual de injustiça com relação à
privação da maior parte da população que vive à margem nos países em desenvolvimento e, mais
ainda concretamente, embora todos os seres humanos sejam iguais, todos não são responsáveis, na
mesma proporção, pelos mesmos níveis de degradação ambiental (ROSA, 1999).
A situação anterior deixa claro a existência de um problema ético a ser considerado na
discussão, que é a situação de desigualdade atual, sob o pretexto da equidade ser uma questão
pertinente ao desenvolvimento, muito embora os custos decorrentes dos impactos ambientais serem
divididos entre todas as nações. Ou seja, o desenvolvimento dos países do sul, segundo o modelo dos
países do norte seria uma condição prévia para que a questão da igualdade pudesse emergir. No
entanto, parece existir um equívoco dessa proposta, pois o modelo do norte tem se mostrado
inadequado e não pode ser efetivamente generalizado, pelo menos considerando o nível tecnológico
atual, pois os recursos naturais no norte estão sendo consumidos numa velocidade muito acima do que
o planeta pode regenerar e assimilar (World Comission on Environment and Development, 1987;
Turner et al., 1990; OECD, 1997; Postel et al., 1996; World Resources Institute/UNEP/UNDP, 1998).
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Wernick (1997) relata que, em 1990, o cidadão americano médio consumia mais de 50 kg de
materiais por dia, excluindo-se a água. Subdividindo-se essa quantidade entre as fontes energéticas (22
kg em média), têm-se: 21 kg de materiais para construção, 2,7 kg de minerais industriais, 1,2 kg de
metais, 2,9 kg de materiais florestais e 6,9 kg de produtos oriundos da agricultura. Acontece que o
padrão de consumo atual dos países desenvolvidos não pode ser generalizado globalmente, porque o
norte só tem o nível atual de consumo elevado devido à exclusão, pois, a maior parte da população
mundial não tem acesso a esses padrões e só desta forma ele é momentaneamente sustentável,
portanto, não há como generalizá-lo. Além desta, existem outras questões, que vêm a ser a do valor e
da utilidade. Segundo a teoria marginalista, só tem valor e utilidade o que é raro ou escasso. Já Schor
(1998) afirma que luxo e exclusividade são determinantes mais fortes do consumo, através dos quais
as comparações entre os ricos e pobres constituem em um desestímulo.
Analisando-se pelo lado ambiental, os padrões acima mencionados não devem servir de
referência global, porque para o nível tecnológico atual, o consumo revela-se predatório, pois a
velocidade de utilização dos recursos naturais exigida para mantê-lo é muito maior que a capacidade
de reprodução e regeneração do meio ambiente (COHEN, 2002).
As referências internacionais de consumo têm tido um enorme efeito sobre as elites dos países
em desenvolvimento, com conseqüências sociais bem conhecidas: a alta densidade de capital e
energia. Assim, pode-se considerar que o modelo que o crescimento dos países periféricos tem
adotado, contribui para o estabelecimento de uma crise estrutural, acentuada pela disponibilidade de
energia a preço razoável. Ainda nessa linha de pensamento, Lessa (2000) argumenta:
“ ... na pós-modernidade, a nação, como
comunidade simbólica necessária, está sendo
enfraquecida. Este processo de erosão envolve
fatores geopolíticos, econômicos, ambientais, ...,
mas pode ser sublinhada sua convivência para a
religião do consumo”.

A sociedade do consumo, tal como tem se apresentado nos últimos anos, começa a ser
constestada também nos países centrais, embora por motivos diferentes, às vezes por razões éticas e
ideológicas, devido à exclusão social, altos custos ecológicos e urbanização acelerada (ILLICH, 1985).
Por muito tempo, a economia de mercado dos países industrializados foi eficiente no combate à
pobreza, à ignorância, ao desconforto e às doenças. No entanto, depois da expansão, esse sistema não
executa mais a mesma política. Os grupos e organizações detêm pensamento fixo em ganhos
contínuos, aqui e agora, sempre minimizando suas perdas, otimizando lucros, gerando externalidades
negativas (custos ambientais, sociais e exploração de bens comuns). É essa situação que Khan (1996)
denomina de “tirania das pequenas decisões”.
Sanne (1998) discute o “super consumo” em termos de três componentes distintos:
desperdício, suntuosidade e afluência. O desperdício se dá através do maior uso de recursos do que se
necessita efetivamente; a suntuosidade se refere a padrões de consumo elitistas, que apenas um
número limitado de pessoas pode manter, através dos chamados “bens de posição” (HIRSCH, 1976); e
a afluência se refere a um nível geral de consumo que pode ser alto demais em comparação com os
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recursos disponíveis, ou com relação a algum padrão fixado internacionalmente. Linttot (1998) afirma
que, de fato, é a “renda relativa” que os consumidores buscam e não a renda absoluta. Os
consumidores buscam, portanto, um nível particular de renda relativa à de outros consumidores. Daí a
importância de se analisar os bens de posição.
Portanto, o argumento de Hirch (1976) é de que o consumo ocorre, em geral, em um contexto
social onde fatores como socialização, hábitos e imitação são muito importantes, e são reforçados pela
força da mídia, no estabelecimento de normas sociais de consumo. Por fim, o Norwegian Royal
Ministry of Environment (1998) acrescenta cinco razões para transformar os padrões de consumo
atuais, particularmente nos países do Norte: i) o consumo sustentável reduz os danos ambientais; ii)
assegura a provisão de bens e serviços essenciais para os pobres; iii) contribui positivamente para a
saúde humana; iv) promove a eficiência humana; v) melhora a qualidade de vida das pessoas.
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4. RELAÇÕES ENTRÓPICAS SOBRE AS QUESTÕES ENERGÉTICAS
Recentemente, foi publicada na Europa a tradução do livro clássico ENTROPY (RINFKIN,
2000), que apresenta a tendência universal da evolução dos sistemas econômicos, sociais e ambientais,
versando sobre a passagem de uma situação de ordem para uma crescente desordem. Portanto, trata-se
de um assunto que deve ser discutido por toda a sociedade e não apenas por cientistas e intelectuais.
Refere-se a um fenômeno de grande importância que afeta no curto, médio e longo prazos a própria
sobrevivência humana no planeta terra. Para a linha de pensadores mecanicistas como Descartes,
Galileu e Newton, a idéia de progresso é tão conatural que nem se pensa muito em discuti-la. Mas a lei
da entropia mina a idéia de que a ciência e a tecnologia possam criar um mundo mais ordenado. A
visão mecanicista da entropia enfatiza somente o que se ordena e desconsidera a desordem que se
instala. É como se ignorássemos o problema relativo ao destino do lixo ao arrumarmos as nossas casas
(SPROVIERO, 2001).
Por definição, a palavra entropia significa: troca interior, mudança interna, trasnformações e do
que se tem notícia, o termo entropia foi primeiramente usado em 1850 pelo físico alemão Rudolf
Jukius Emmanuel Classius (1822 - 1888). A primeira lei da entropia foi enunciada pelo renomado
físico Enrico Fermi, no trabalho acadêmico denominado Thermodynamics: “A variação de energia em
um sistema é igual a quantidade de energia que o sistema troca com ambiente” (FERMI, s.d..).
Ou seja, essa lei estabelece o princípio de que a energia não pode ser criada, nem aniquilada e
sim só pode ser transformada. Não existe, pois, máquina, dispositivo ou sistema que realize trabalho
sem consumir energia. Não existe o que se chama de moto contínuo (SPROVIERO, 2001).
Já a segunda lei da termodinâmica, também chamada de postulado de Kelvin, tem como
enunciado o seguinte: “É impossível uma transformação, cujo resultado final seja transformar em
trabalho todo o calor extraído de uma fonte” (KELVIN, s.d.).
Em qualquer processo de transformação há perdas, não existe máquina e/ou sistema que
apresente rendimento pleno igual a 100%. Em qualquer função de transferência energética existe
perda. Em outras palavras, com o passar do tempo, dispomos sempre de menos energia para ser
utilizada. Resumindo: a energia total do universo é constante, e a entropia (mudanças) total está em
contínuo aumento. Estamos em um universo que se degrada energeticamente e leva a dispêndios das
energias naturais disponíveis no planeta, cujos recursos são limitados. Portanto, a produtividade não
deveria ser medida pela quantidade de bens econômicos produzidos em um determinado tempo, mas
sim pela maior quantidade produzida com o menor dispêndio energético possível. É preciso buscar
uma ordenação entrópica que produza menos desordem.
“Uma teoria é tanto mais emocionante
quanto
mais
simples
são
suas
premissas, mais diversas as categorias de
fenômenos a que se refere, mais visto seu
campo de aplicabilidade”. Esta é a razão
pela qual a Termodinâmica clássica sempre
me causou profunda impressão: é a única
teoria física de conteúdo universal da qual
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estou convencido que no campo de
aplicação de seus conteúdos basilares, nunca
será superada (uma das reflexões de Albert
Einstein, s.d.; apud SPROVIERO, 2001).
Analisando o aspecto que relaciona as questões da entropia e o tempo, observa-se que o tempo
consome as coisas. “O mundo agora existente está reservado para o fogo” (II – Pe. 3:7). A análise das
questões relativas à entropia não seriam tão sinistras, se não tivéssemos como visão de mundo o
consumismo exagerado. Estamos realmente diante de uma questão complicada, pois tornamos o
consumo supérfluo, mais essencial que o essencial. A não disponibilidade de energia esvazia
completamente a nossa possibilidade de sobrevivência tranqüila, daí, o caráter auto-destruidor do
progresso. A entropia é portanto, uma espécie de redução do tempo, pois quanto mais se progride, se
avança, mais diminuto é o tempo, o que caracteriza o aspecto negativo da base temporal. Não podemos
pensar em um tempo uniforme e linear, separado das coisas, mas sim em um tempo entrópico, que se
degrada com o próprio tempo, tendendo ao fim do próprio tempo, ou como se diz satiricamente: o
tempo vai morrer com o próprio tempo. “ Não haverá mais tempo” (Ap. 10:6).
Assistimos a uma assustadora degradação da terra e uma evidente correlação entre crise de
energia e abastecimento, com o conseqüente processo de desertificações, mudanças climáticas,
guerras, sempre mais lixos e a crescente entropia. É um ciclo vicioso: a crescente demanda por
energia, que torna sempre mais complicada, custosa e danosa a sua obtenção (SPROVIERO, 2001).
Existe quem acredite que o aumento da entropia do universo é inexorável e não depende muito
do homem. Quase toda a energia solar que incide na terra volta para o espaço degradada, quer o
homem a utilize, quer não. O que faz a diferença é que o homem com sua inteligência pode aproveitar
essa energia para as realizações que o engrandeçam como ser humano (ALVARENGA, 2007).
Rinfkin (2000) cita como tentativa de driblar a entropia a possibilidade da volta radical a um
ritmo natural de crescimento, no qual se deve reverter drasticamente o sentido do fluxo demográfico
de crescimento campo-cidade, as pessoas deveriam voltar ao campo, as cidades não deveriam
comportar mais do que cem mil habitantes e a população mundial não superar a um bilhão de
habitantes. O autor posiciona-se informando também que a China é a nação melhor preparada para
enfrentar o colapso energético que se aproxima e aconselha às nações do terceiro mundo a uma “volta
ao campo”, para minimizar o impacto dessa crise. A China foi o único império da História baseado na
agricultura. Por isso, a China pós-revolução cultural buscou modernizar-se, evitando o êxodo rural. O
êxodo do campo é apontado como um erro sul-americano e, especialmente, o erro-brasileiro (PIQUET,
2003). De fato, o sistema brasileiro é frágil nesse aspecto: Como poderia a cidade de São Paulo
sobreviver sem área rural própria?
Heidegger (s.d.) diz: “O homem está aí, responde e é desafiado por um poder que se revela na
essência da tecnologia e que o próprio homem não domina ...” . E é verdade, a grande fonte de energia
natural ainda não totalmente explorada em larga escala é a solar, mas não dispomos ainda de
tecnologias adequadas capazes de viabilizar o seu uso em larga escala, dentro da realidade atual.
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4.1 A VIDA COMO TROCA DE ENERGIA
O sol, como o centro do nosso sistema solar e por ser de grandes dimensões físicas, possui um
intenso campo gravitacional, capaz de manter vinculados a ele todos os astros do sistema solar. Do
centro do sistema solar são emitidos continuamente radiações em grande quantidade sob a forma de
luz, calor e ondas eletromagnéticas. Portanto, para o planeta terra, o sol é uma fonte vital de energia.
As radiações emitidas pelo sol e que chegam à terra são acumuladas sob a forma de energia
química por parte da vegetação através do processo da fotossíntese e também produzem o
aquecimento de toda a superfície terrestre, provocando a evaporação das águas e a formação das
correntes de ar e águas mais quentes, originando as corrente marinhas e os ventos.
4.2 VEGETAÇÃO E ENERGIA FÓSSIL
A vegetação que conhecemos vem se reproduzindo, diversificando-se e/ou sendo simplificada
ao longo do tempo, de acordo com as condições climáticas, a própria ação do homem e nas mais
variadas regiões do mundo.
A terra tem sido utilizada para a produção agrícola, pastagens, atividades de mineração,
construção de centros urbanos, rodovias, ferrovias, canais e represas que têm substituído grandes
extensões principalmente de vegetação nativa.
“A mudança da cobertura vegetal decorrente
da intensificação da ação humana, foi tão
grande que se pode dizer, só por este fator,
que o planeta já não é o mesmo, nem
funciona da mesma forma” (SEVÁ FILHO
et al. 2005).
Grande quantidade da matéria orgânica de eras passadas foi e ainda continua sendo processada
e reintegrada ao solo, juntando-se às águas, sais e gases contidos na massa natural da terra. Parte desta
matéria se concentra sob a forma de hidrocarbonetos fossilizados e esta matéria fóssil retida nas
camadas geológicas é que dá origem aos combustíveis fósseis que vêm sendo explorados e queimados
a um ritmo intenso nas últimas décadas, principalmente para a geração de calor.
“A energia fóssil, acumulada no passado,
depende de jazidas finitas, não renováveis,
sendo que as suas etapas de extração,
processamento e queima alteram as
condições presentes e futuras do planeta”
(SEVÁ FILHO et al. 2005).
4.3 AS ÁGUAS E A ATMOSFERA
O ciclo da água na natureza decorre das diferenças de temperatura entre as partes
do planeta, que faz a água evaporar-se, condensar-se e, devido à força de gravidade, cair na terra sob a
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forma de chuvas, que são drenadas pelos rios, retornando aos lagos e oceanos. Este ciclo também tem
sido alterado devido ao aumento no consumo, produzindo excesso de vapores, devoluções de esgotos
sujos e quentes, modificação dos regimes dos rios devido à construção de lagos artificiais e barragens
que alagam terras ribeirinhas.
“A água é substância química encontrada em
maior quantidade na superfície do planeta,
entretanto, menos de 1% do total é
considerado água doce acessível para uso
humano. É um recurso renovável, porém
escasso e sujeito a degradação” (SEVÁ
FILHO et al. 2005).
4.4 AS TRANSFORMAÇÕES E CONVERSÕES ENERGÉTICAS
Existe na natureza um conjunto dinâmico de processos físicos e biológicos em permanente
transformação de energia em energia, tais como: trocas de calor, transportes, reações químicas,
movimentação de elétrons, dentre outros, que absorvem ou liberam energia para a formação de novas
realidades. No quadro seguinte apresentam-se algumas dessas condições de transformação:
Alguns conceitos físicos e tecnológicos
1. Em cada transformação, a soma das massas é constante, nada se cria, nada se perde. Neste balanço
de massas, as partes não diretamente aproveitadas para a finalidade principal da transformação são
consideradas como perdas, resíduos, refugos e subprodutos – os quais em vários casos, podem
ainda ser utilizados como material ou como energia.
2. Nenhuma transformação acrescenta ou retira energia do fluxo total envolvido: ao passar de uma
forma para outra, a quantidade de energia final é igual à quantidade inicial.
3. Mas a parte útil da energia que sai é sempre menor do que o fluxo que entrou. Quanto maior a
parte efetivamente convertida e disponível para a etapa seguinte, maior a eficiência da
transformação energética. Toda transformação libera alguma energia em formas mais difíceis de
serem aproveitadas (dissipação de calor, ruídos, atritos).
4. Quanto mais etapas de conversão tiver um ciclo energético, menor será o patamar de utilização da
energia, maior a degradação da energia, ou sua entropia.
5. As eficiências teóricas dos sistemas de conversão são calculadas e previstas pela ciência da
termodinâmica; mas na realidade operacional, as eficiências são mais baixas e são variáveis, pois
existem perdas como, por exemplo, os desgastes dos materiais,que mudam as condições
ambientais e alteram as características das matérias-primas.
6. Para que operem os sistemas técnicos, é necessário o investimento em trabalho e em instalações,
portanto, uma incorporação prévia de energia contida como por exemplo, o trabalho e os materiais
empregados na construção de uma usina hidrelétrica.
7. Após montado o empreendimento, a conversão também requer materiais, trabalho humano e
insumos energéticos na fase operacional; é o autoconsumo de energia por parte dos sistema que
produzem e distribuem energia.

Quadro 4 - Transformações entrópicas
Fonte: Desenvolvimento e natureza: estudo para uma sociedade sustentável; São Paulo; Cortez; Recife/PE, 1995;
345 – p. 366. In: Parte III - Renovação e Sustentação da Produção Energética; SEVÁ FILHO, Arsênio Oswaldo
et al.
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A seguir, apresentam-se as principais fontes de energia disponível, bem como o tipo
de uso, vantagens e desvantagens em cada caso de per si, na composição da matriz energética
brasileira.

As vantagens e desvantagens
das diversas formas de energia.
Esta página apresenta um quadro de fontes de energia, em função do tipo de
uso.
As formas de obtenção em AZUL são as formas habituais. Em VERDE as fontes
alternativas.
Viabilidade: Existem 2 aspectos que devem ser considerados: A viabilidade
técnica e a viabilidade econômica. A viabilidade técnica vai estudar a forma de
se conseguir fazer a transformação, isto é, se é possível ou não a obtenção de
energia a partir daquela fonte. A viabilidade econômica vai tentar produzir a
energia nos patamares de preços em que são comercializadas as energias de
fontes habituais.
TIPO DE
VANTAGENS
DESVANTAGENS
TIPO DE USO
COMO É OBTIDA
ENERGIA
Polui o ar com
Queima de derivados de
fuligem preta e
Petróleo
CO2.
Polui o ar com CO2
e produz muita
fuligem preta e
Queima de Carvão Mineral
deixa muitas cinzas
que vão poluir os
rios.
Acaba com as
florestas, polui o ar
Queima de Carvão Vegetal
com CO2 e produz
muita fuligem preta.
Acaba com as
Fornos,
É barato, basta
florestas, polui o ar
Queima de Lenha
Energia
pegar no mato.
com fuligem preta e
1 Caldeiras e Água Térmica
CO2.
Quente.
Polui o ar com com
Queima de Gás GLS
CO2 provoca efeito
estufa.
Polui o ar com com
Queima de Gás Natural
CO2 provoca efeito
estufa.
Resistência Elétrica e
Não polui o meio
Bobinas de Indução
ambiente.
Polui o ar com com
Queima do Bagaço de
CO2 provoca efeito
Cana
estufa.
Caro, rendimento
Aquecimento Solar
Não polui o meio
baixo e só funciona
(serpentinas)
ambiente.
de dia e sem nuvens.

Residências,
2 Comércio,
Indústrias,
Iluminação

Energia
Elétrica

Usina Térmica

Constrói-se em
pouco tempo.

Usina Nuclear

Nenhuma.
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Polui muito o ar
com CO2. Contribui
com o efeito estufa.
Custo proibitivo,
polui o solo e

Pública, Trens de
Carga, Trens de
Metrôs

apresenta risco de
contaminação
ambiental por
radiação nuclear.
Não polui o meio
ambiente e
baixíssimo custo de
produção.

Usina Hidráulica
Energia Solar (células fotoelétricas)

Não polui o meio
ambiente.

Energia dos Ventos (eólica)

Não polui o meio
ambiente.

Energia das Marés (Usina
Maremotriz)

Não polui o meio
ambiente.

Queima do Bagaço de
Cana e outras biomassas.

Baixo custo

Lixo (gás metano)

Baixo custo

Gasolina
Óleo Diesel
Álcool de Cana

Automóveis,
Veículos
Energia
Rodoviários e
Química
Motores
3
Estacionários de
Combustão
Interna
(Geradores).
Energia
Elétrica

Álcool de Madeira
Gás GLP

Gás Natural

Através de células fotoelétricas ou foto-voltaicas.

Fonte Renovável,
polui pouco o ar.
Fonte Renovável,
polui pouco o ar.

Demora para ser
construída.
Custo proibitivo, só
funciona durante o
dia.
Custo proibitivo, só
funciona quando
tem vento.
Baixa capacidade e
só funciona onde há
maré forte.
Polui muito o ar
com CO2. Contribui
com o efeito estufa e
não se sabe o que
fazer com tanta
cinza.
Baixo poder
Calorífico, polui o
meio ambiente, e
aumenta o efeito
estufa.
Fonte Esgotável,
polui o ar com CO2.
Fonte Esgotável,
polui o ar com CO2.
Ainda Polui o meio
ambiente.
Ainda Polui o meio
ambiente.
Fonte esgotáve.
Ainda polui o meio
ambiente.

Temos em
Poucos locais para
abundância no
abastecimento e
Brasil.ainda
processo muito lento
importamos muito
de carga.
da Bolívia
Nenhum tipo de
Caro e de autonomia
poluição, inclusive
limitada
sonora.

Figura 6 - As vantagens e desvantagens das diversas formas de energia
Fonte: www.ebanataw.com.br/roberto/energia , acessado em 12/06/2007.

A geração e o consumo de energia elétrica, por exemplo, apresentam várias formas de como a
energia é produzida e utilizada no processo de transformação das cadeias produtivas e nas demais
modalidades de consumo desse tipo de energia.

Segundo dados disponibilizados pela Agência

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), existiam em operação, em meados do ano 2004, um total de
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1.371 unidades geradoras com disponibilidade para gerar 88.443.562 kW, conforme consta no quadro
seguinte:
Tipo
UHE
UTE
UTN
PCH
EOL
TOTAL

Quantidade
308
804
2
246
11
1.371

Pot. Disponível (kW)
66.976.803
18.223.980
2.007.000
1.235.328
28.625
88.443.562

%
75,73
20,61
2,27
1,36
0,03
100,00

Quadro 5 - Composição da matriz de energia elétrica brasileira.
Fonte: ANEEL; 2004.

UHE - Usina Hidroelétrica
UTE - Usina Termoelétrica (óleo, gás e biomassa)
UTN - Usina Termoelétrica Nuclear
PCH - Pequenas Centrais Hidroelétricas
EOL - Usina Eolétrica
Na seqüência, serão exibidos os respectivos modelos básicos de geração de energia elétrica,
com o propósito de enriquecer o entendimento sobre o assunto e também melhorar o aspecto didático
deste trabalho.

Chamam-se Hidroelétricas por que são constituídas de 2 partes, uma hidráulica onde se armazena
água para os períodos de estiagem (períodos sem chuva) e outra elétrica onde se produz a eletricidade.

Figura 7 Modelo 1 - Representação básica de um sistema de geração de hidroelétrica (UHE)
Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007

Chamam-se Termoelétricas por que são constituídas de 2 partes, uma térmica onde se produz muito
vapor a altíssima pressão e outra elétrica onde se produz a eletricidade.

Figura 8 Modelo 2 - Representação básica de um sistema de geração termoelétrica (UTE)
Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007
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Chamam-se Nucleares por que utilizam a fissão nuclear, isto é, os átomos são quebrados numa
máquima chamada reator, emitindo uma grande quantidade de calor. Esse calor é usado para aquecer
a água.
Além do calor, produzem um produto chamado Rejeito Nuclear, material que contém altíssimas
quantidade de radioatividade, extremamente nociva para todas as formas de vida, cancerígena, causa
leucemia e outras formas de câncer e demoram cerca de 100.000 anos para diminuírem sua carga
tóxica.

Figura 9 Modelo 3 - Representação básica de um sistema de geração termoelétrica (UTN)
Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007

Chamam-se eólicas porque são acionadas pela energia do vento.
As Usinas Eólicas aproveitam a força da velocidade dos ventos para gerar eletricidade.
São grandes hélices (como cataventos gigantes) instaladas em altas torres ou em locais altos. Esses
locais devem ser privilegiados do ponto de vista de ventos. É necessário que haja vento, de preferência
fortes, o tempo todo.
No dia em que não tiver vento não será possível a geração de energia elétrica.
A grande vantagem da usina eólica é que não existe nenhum tipo de poluição.

Figura 10 Modelo 4 - Representação básica de um sistema de geração eólico (UEOL)
Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007

Basicamente, todo o território brasileiro encontra-se interligado por linhas de transmissão
de energia elétrica, usinas geradoras, centros urbanos e indústrias consumidoras, o que se chama de
Sistema Interligado Nacional (SIN), que facilita na operação do referido sistema, pois um gerador
funcionando na Região Sul pode suprir uma cidade da Região Nordeste e vice-versa. Isto se torna
possível sempre que houver meio físico para o transporte de energia e arranjo elétrico adequado
que permita a realização de manobras elétricas.
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5. RESERVAS ENERGÉTICAS BRASILEIRAS
No quadro que segue, apresentam-se as reservas de energias disponíveis no Brasil. Na
seqüência, apresenta-se a realidade da produção de cada segmento e, logo a seguir, analisa-se
quantitativamente a evolução do consumo. A partir das abordagens citadas, faz-se um balanço,
comparando a oferta com o consumo.
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Tabela 1. Recursos e Reservas Energéticas Brasileiras em 31/12/1999 (1).

Especificação
Petróleo
Gás Natural
Óleo de Xisto
Gás de Xisto
Carvão Mineral (in situ)
Hidráulica
Energia Nuclear
Turfa (5)

Medidas /
Inferidas
Indicadas /
TOTAL
/ Estimadas
Inventariadas
mil m³
1.296.273
977.427 2.273.700
milhões m³
231.233
172.637
403.870
mil m³
445.100
9.402.000 9.847.100
milhões m3
111.000
2.353.000 2.464.000
milhões t
10.131
22.239
32.370
GW ano(3)
92,9
50,5
143,4
t U3O8
177.500
131.870
309.370
mil t
129.330
357.960
487.290
Unidades

Equivalência Energética
mil tep (6)
1.127.758
223.834
382.786
104.340
2.560.1049(2)
236.003 ano
1.236.287 (4)
40.092

(1) Não inclui demais recursos
energéticos renováveis.
(2) Coeficiente de conversão
variáveis e admitindo recuperação
média de 70 % e poder calorífico
médio de 3.900 kcal/kg.
(3) Energia firme.
(4) Consideradas as perdas de
mineração e beneficiamento e
sem considerar a reciclagem de
plutônio e urânio natural.
(5) Turfa energética seca com
poder calorífico médio de 3.350
kcal/kg.
(6) Calculado sobre as reservas
medidas/indicadas inventariadas.

A última coluna da tabela estabelece a comparação entre as diversas fontes quanto ao seu valor
energético, sobre uma base comum - tep - que significa "toneladas equivalentes de petróleo". Isto é,
a referência é o petróleo, os outros são medidos em relação a ele, e o valor reflete o poder calorífico
do material com as considerações indicadas nas notas da tabela. Com esses critérios, o carvão
mineral é o energético mais abundante, seguido pela energia nuclear.
Observa-se que o valor para a energia hidráulica está dado em "tep ano”.
mantém sempre presentes, pelo menos enquanto a ação do homem não supere um determinado
patamar de perturbação desses processos; assim, a unidade apropriada
Dependência de energia
A comparação da oferta interna de energia - 253.352 mil tep para o mês de dezembro de 1999 com o consumo para o mesmo período - 231.086 mil tep - deve ser avaliada com cuidado, pois a
oferta está constituída, na verdade, pela produção própria e pela importação, e essa relação pode ser
observada na figura seguinte que mostra a evolução da dependência externa de energia nos últimos
25 anos.
Observa-se que são três os componentes dessa dependência: petróleo, carvão metalúrgico e
eletricidade. Os valores estão expressos em %.
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Energia e Ambiente
Finalmente, alguns breves comentários sobre a questão ambiental. As obras energéticas, assim
como as outras atividades humanas, têm um impacto sobre o meio ambiente, que será maior ou
menor dependendo da forma como essa obra seja realizada.
A queima de combustíveis (petróleo, carvão, lenha, gasolina, gás natural, etc.) produz, além do
calor, um conjunto de compostos que são liberados ao ambiente ao redor e que podem se espalhar a
longas distâncias; em uma situação ideal os "sub-produtos" seriam dois, dióxido de carbono e água,
os quais aumentariam assim a sua concentração no planeta, mas nas situações reais eles são
acompanhados de outros compostos e materiais mais agressivos para os seres vivos e o ambiente,
como óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, compostos orgânicos dos mais diversos tipos
(dioxinas, organoclorados, etc.), partículas sólidas, etc. Isso é o que acontece de fato nas caldeiras,
nos motores dos carros, nas centrais termoelétricas, nos aquecedores a gás e outros dispositivos
utilizados pelas sociedades humanas.
Da mesma forma, uma central termonuclear para geração de energia. No seu funcionamento, ela
não produz dióxido de carbono, mas sim produtos radiativos cujo manuseio e estocagem é o seu
grande problema.
Uma central hidrelétrica, se a barragem é de grande porte, vai ocasionar impactos ambientais
consideráveis, o país já conhece exemplos disso.
Há que contar, também, as etapas prévias necessárias para o obtenção e preparação do material em
questão, como por exemplo a exploração, mineração (que inclui, por exemplo, a extração do silício
necessário para a construção das células fotovoltaicas no caso desse tipo de aproveitamento da
energia solar), e a deposição dos resíduos (cinzas, material radiativo, etc.) que "sobram" dos
processos.
Mario Oscar Cencig é pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE)
da Unicamp.

Quadro 6 - Reservas energéticas brasileiras
Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007
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6. OFERTA DE ENERGIA NO BRASIL
Considerando a produção interna de energéticos e a importação, a evolução da oferta interna
de energia desde 1940 é mostrada na figura, os valores são expressos em mil tep. Observa-se que os
maiores crescimentos foram do petróleo e da energia hidráulica.

As duas figuras seguintes ilustram, a primeira, essa evolução em termos percentuais, e a segunda uma
"fotografia" da situação atual.

Oferta interna de energia em 1999
(em %)

Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007

Pode-se observar a transformação da oferta de energia no país, que passou da lenha nos anos 40 ao
petróleo e à energia hidráulica na atualidade, com um valor para a oferta interna de 253.352 mil tep
para o mês de dezembro de 1999 (considerando o equivalente térmico para a eletricidade de 1 kWh =
3.132 kcal com a metodologia do balanço energético nacional)
Em termos mundiais, a oferta de energia - de 9.521 milhões de tep - por fonte, para o ano de 1997 foi a
seguinte: 35,8 % petróleo, 20,1 % gás natural, 23,7 % carvão mineral, 6,6 % nuclear, 2,3 % hidráulica,
11,1 % energias renováveis, e 0,4 % de outras. Em termos regionais, essa oferta foi assim distribuída:
53,2 % na OECD, 11,7 % China, 11 % Ásia, 9,5 % antiga URSS, 5 % África, 4,6 % América Latina,
3,7 % Oriente Médio, 1,3 % europeus não OECD.
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7. CONSUMO DE ENERGIA NO BRASIL
Na outra ponta, o consumo energético do país está mostrado nas figuras seguintes, a primeira
sendo uma "fotografia" da situação atual (em termos percentuais), e as outras mostrando a evolução
nas duas últimas décadas.

Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007

Observa-se que o consumo brasileiro - que foi de 231.086 mil tep em dezembro de 1999 - está
baseado no tripé seguinte, cada um com uma contribuição equivalente: um terço é dos derivados de
petróleo (e gás natural), um outro é a eletricidade, e o terceiro a biomassa (lenha/carvão vegetal,
bagaço de cana, álcool). O carvão mineral contribui com apenas 5 % a pesar de ser o recurso mais
abundante.
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Para completar o panorama do consumo energético brasileiro, as figuras seguintes ilustram o consumo
para cada um dos setores de atividade, na primeira os valores são expressos em mil tep e na segunda,
em %.
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8. DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA
A comparação da oferta interna de energia - 253.352 mil tep para o mês de dezembro de 1999
- com o consumo para o mesmo período - 231.086 mil tep - deve ser avaliada com cuidado, pois a
oferta está constituída, na verdade, pela produção própria e pela importação, e essa relação pode ser
observada na figura seguinte que mostra a evolução da dependência externa de energia nos últimos 25
anos.

Observa-se que são três os componentes dessa dependência: petróleo, carvão metalúrgico e
eletricidade. Os valores estão expressos em %.

Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007
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9. BREVE PANORAMA INTERNACIONAL
Em termos mundiais, a oferta de energia - de 9.521 milhões de tep - por fonte para o ano de
1997 foi a seguinte: 35,8 % petróleo, 20,1 % gás natural, 23,7 % carvão mineral, 6,6 % nuclear, 2,3 %
hidráulica, 11,1 % energias renováveis, e 0,4 % de outras. Em termos regionais, essa oferta foi assim
distribuída: 53,2 % na OECD, 11,7 % China, 11 % Ásia, 9,5 % antiga URSS, 5 % África, 4,6 %
América Latina, 3,7 % Oriente Médio, 1,3 % europeus não OECD.
A situação mundial apresentou para o ano de 1997 um consumo de 6.660 milhões de tep,
assim distribuído entre as diversas fontes: 42,4 % petróleo, 15,7 % gás natural, 14,1 % energias
renováveis, 14,8 % eletricidade, 9,5 % carvão mineral, e 3,5 % de outras.
Para os principais energéticos, a situação é a seguinte:
Petróleo. Os principais produtores, pela ordem, são: Arábia Saudita, EUA, Rússia, Irã,
México, Venezuela, China. Exportadores: Arábia Saudita, Noruega, Rússia, Irã, Venezuela.
Importadores: EUA, Japão, Coréia, Alemanha, França, Itália, Países Baixos, Espanha, Singapura,
Reino Unido.
Gás natural. Os principais produtores, pela ordem, são: Rússia, EUA, Canadá, Reino Unido,
Países Baixos, Algéria, Indonésia. Exportadores: Rússia, Canadá, Argélia, Países Baixos, Noruega,
Indonésia. Importadores: Alemanha, EUA, Japão, Ucrânia, Itália, França.
Carvão mineral. Os dois principais produtores, pela ordem, são China e EUA, seguidos por
Índia, África do Sul e Austrália. Exportadores: Austrália é o principal, seguido EUA e África do Sul.
Importadores: o principal é Japão.
Geração hidráulica. Os principais produtores, pela ordem, são: Canadá, EUA e Brasil,
seguidos por China, Rússia e Noruega.
Eletricidade. Os principais produtores, pela ordem, são: EUA, China e Japão, seguidos por
Rússia e Canadá, Brasil ocupa o décimo lugar. Exportadores: França, Paraguai, Canadá, Alemanha.
Importadores: EUA, Brasil, Itália, Alemanha.
(Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007)
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10. A CRISE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 2001
O consumo da energia elétrica no Brasil tem assumido uma relação muito próxima quando
comparada com a performance da variação do crescimento da economia, e isto vem ocorrendo tanto
nos países desenvolvidos, quanto nas economias emergentes conforme a do Brasil. No período entre
1970 e 1980, a taxa do crescimento da economia brasileira oscilava em torno de 8,5% ao ano, em
relação ao PIB. Nessa época, o consumo específico da energia elétrica cresceu na proporção de 0,237
para 0,315 kWh/US$, referenciado ao PIB. O aumento do consumo de energia elétrica na década de
1980 deveu-se, em muito, ao II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), implantado nos fins da
década de 1970 e incentivado pela redução tarifária (TOLMASQUIM, 2005).
Durante a década de 1990, um marco para a economia nacional foi o Plano Real de 1994, onde
começou a ser desenhada a estabilização da economia, o controle inflacionário e o aumento de renda,
principalmente da classe de trabalhadores com salários mais modestos, facilitando o acesso ao crédito,
culminando com um virtual aumento do consumo de energia elétrica, principalmente entre os anos de
1994 e 1997. A figura seguinte ilustra e resume o que foi acima descrito:
Uma historinha para entender o Apagão:

Figura 11 - História para entender o apagão
Fonte: http://www.ebatanaw.com.br/roberto/energia/ener12.htm - acessado em 13/07/2007
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Dentro desse contexto, começaram a surgir também algumas dificuldades, tais como:
imposições de órgãos do comércio internacional quanto à importação de produtos nacionais, aumento
da dívida externa, déficit na balança de pagamentos, que impuseram restrições ao crescimento da
economia e levou o governo da época a adotar e iniciar o processo de privatizações das empresas
estatais, incluindo o setor de energia elétrica. No referido setor, os detentores do capital, investidores
internos e externos, tiveram maior interesse em investir no segmento da distribuição de energia
elétrica, porque é onde está o “caixa” da arrecadação do setor. O segmento de geração não teve os
investimentos necessários para a sua expansão (TOLMASQUIM, 2005).
Além dos aspectos mencionados, tivemos entre 2000 e 2001 uma grande estiagem no país, que
provocou a redução das cotas de águas dos reservatórios das hidroelétricas, resultando na crise
energética de 2001, o chamado “apagão”, que nada mais foi que o desligamento de consumidores por
falta de potência elétrica disponível. Foi o racionamento de energia elétrica, que, de modo forçado,
reduziu na média o consumo de energia em 7,7% . Entre junho de 2001 e fevereiro de 2002, o
racionamento aconteceu nas Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste e entre agosto e dezembro de
2002, na Região Norte (CÉSAR BENJAMIM, 2003).
A crise energética pôde ser minimizada mediante a ativação, em caráter de emergência, de
algumas novas usinas termelétricas, com a divulgação pela mídia de um forte apelo popular para se
economizar energia, a implantação de mudanças de hábitos em horários de eventos públicos para
reduzir o consumo, a precipitação pluviométrica foi-se normalizando, as grandes corporações
passaram a adquirir e implantar sistema próprio de geração de energia elétrica, para atender suas
demandas internas e também a adoção do “horário de verão” acabou ganhando mais importância,
dentre outras ações. Aliados a esses fatores, o PIB nacional não cresceu conforme o esperado e o
consumo de energia elétrica nos anos seguintes a 2001, se teve crescimento, foi muito modesto.
Continuam causando perplexidade para a sociedade brasileira as notícias veiculadas pela
mídia, conforme nota do jornal “O Globo de 06/05/2007 (ANEXO A)”, sobre as discordâncias de
pontos de vista entre as autoridades do governo nacional, nos aspectos relativos as definições de
estratégias para o futuro da política de geração de energia elétrica no Brasil. Ainda não está bem
definida para qual modalidade de geração serão direcionados os investimentos disponíveis, de modo
que se possa acreditar que não haverá riscos da convivência com novas necessidades de racionar o uso
da energia elétrica no país.
O Operador Nacional do Sistema (ONS), junto com os demais Órgãos e autoridades
competentes, não devem se esquecer de planejar a operação do SIN, no curto, médio e longo prazos,
sob pena do país ser alvo de novos apagões, por ineficiência e/ou ineficácia do setor elétrico.
(CÉSAR BENJAMIM, 2003).
Certamente, a competitividade dos setores produtivos de transformação passa, também, pela
necessidade da redução do consumo de energia elétrica, onde os produtos deverão ser produzidos com
a menor quantidade de energia per-capta possível, promovendo redução dos custos de produção,
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facilitando a comercialização dos produtos e contribuindo para a preservação do meio ambiente. A
mesma linha de procedimentos deve ser seguida pela população de um modo geral, ou seja, a busca
pela redução do consumo de energia elétrica por pessoa, substituindo e reduzindo o consumo de
energia artificial ao estritamente necessário pelo modo mais natural e eficiente possível. (COHEN;
2002).
Como exemplo prático, podemos citar o caso específico de um chuveiro elétrico, que, quando
utilizado para um banho com tempo médio de dez minutos e alimentado através de uma usina
termoelétrica a gás natural de ciclo simples, consome o equivalente a 0,41m3 de gás. Se a turbina a gás
usar sistema de geração realimentado, a ciclo combinado, reutilizando o vapor da saída do sistema, o
consumo será equivalente a 0,29

m3 de gás. Entretanto, se o gás for utilizado diretamente da

companhia distribuidora urbana, o consumo cairá para 0,16 m3 de gás, cuja redução de consumo, em
relação à situação da geração a ciclo simples será de 61%7 . Trata-se, portanto, de uma melhoria de
eficiência energética.7
Conclui-se que urge a difusão de tecnologias que elevem a eficiência das fontes de consumo e
de produção de energia, reduzindo os gastos com este tipo de insumo. Especificamente para o
consumo de eletricidade que também está sempre aumentando, não se pode esperar somente pela
utilização de cada gota d’água (mesmo renovável) dos rios para se construir hidroelétricas de modo
descontrolado,

porque, paulatinamente, vamos agredindo os ecossistemas, inundando regiões

ribeirinhas, promovendo desertificações, e com custos financeiros e ambientais elevados. Precisa ser
construída uma nova trajetória tecnológica direcionada para obtenção de fontes mais eficientes e
alternativas, tais como: energia solar, eólica, biocombustível, biogás, óleos vegetais e a promoção da
mudança de mentalidade das pessoas, para que se tenha uma vida melhor e com menos consumo de
energia.

7

Informação recebida pelo autor na palestra sobre Emissão Atmosférica de Efeito Estufa na Indústria de Petróleo, promovida
pelo CREA/RJ e proferida pelo Doutorando em Engenharia Ambiental, Professor João Luiz Ponce, na Feira Brasil Offshore
em Macaé/RJ, em 19/06/2007.
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11. CENÁRIOS E PERSPECTIVAS FUTURAS
Conforme já foi visto, a matriz energética brasileira é liderada pela hidroeletricidade (energia
renovável) e os combustíveis de origem fóssil (finitos). Não há como negar a dependência econômica
e social da utilização dos combustíveis de origem fóssil. A própria produção e distribuição dos
renováveis dependem do fóssil, por exemplo, óleo diesel para a safra de cana-de-açúcar, gasolina para
as serras dos lenhadores. Nesse aspecto, vale a pena especular sobre quais seriam as projeções futuras
dessa matriz.
Se houver melhoria das condições de vida das pessoas, é provável que haja um crescimento
razoável na demanda por mercadorias energéticas. Havendo a decisão de aumento da produção de
bens e serviços, certamente haverá demandas adicionais de eletricidade. Os ganhos de eficiências
previstos nos sistemas de produção e consumo atuais estão estimados na ordem de 15 a 20%. Para o
caso específico dos combustíveis para o transporte, talvez devêssemos construir carros mais leves? O
mercado consumidor se contentaria com isso? Os carros a GNV, a álcool e biodiesel seriam as
soluções?
A curto prazo, talvez tenhamos que aumentar progressivamente a frota nacional com veículos
movidos a GNV e carros movidos a álcool. A médio prazo, a saída talvez possa se dar com o uso do
biodiesel. A longo prazo, provavelmente há de se investir em pesquisas para se aperfeiçoar as células
combustíveis.
Já para o consumo de eletricidade, há de ser buscado, a curto prazo, a substituição do
aquecimento elétrico pelo gás distribuído nos centros urbanos. A médio e longo prazos, talvez
devêssemos usar, em larga escala, a energia solar para o aquecimento, células fotovoltaicas para o
suprimento rural isolado, a substituição de turbinas a gás de ciclo simples por ciclo combinado, uso da
geração eólica e o movimento das marés para a geração de energia elétrica, células combustíveis e
biogás. Todos esses aspectos precisam ser acompanhados por uma mudança de mentalidade das
pessoas e das corporações, buscando novos estilos de vida e procedimentos inovadores com menos
consumo, pois o consumo supérfluo não deve tornar-se mais essencial que o essencial.
A lógica do capitalismo é a acumulação, que é obtida com a intensificação da produção e
consumo de energia. A eletricidade e os combustíveis são mercadorias energéticas valiosas e
estratégicas, sem as quais o capitalismo, nos moldes atuais, não avança conforme o interesse dos
investidores. Se a expansão do consumo continuar conforme os padrões atuais, as reservas petrolíferas
se esgotarão em breve, muitas regiões terão suas terras submersas por barragens, outras serão
desmatadas, cobertas por canaviais e/ou outras culturas de modo desenfreado, os desastres ambientais
serão intensificados. Essas possibilidades devem ser evitadas.
Os ciclos renováveis baseados na energia dos rios têm custos ambientais ponderáveis. Os
outros ciclos renováveis como o fotovoltaico, eólico, energia das marés, biogás, célula combustível
têm um bom potencial de aplicabilidade e devem ser incentivados.
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As mercadorias de origens fósseis (não renováveis) são essenciais para o país, mas têm custos
ambientais maiores que as mercadorias obtidas dos ciclos renováveis. Deve-se buscar urgentemente
modos de redução dos custos ambientais e financeiros com menor consumo de energia, otimizando
procedimentos que melhorem a eficiência dos sistemas, obtendo-se produtos e/ou serviços mais
eficientes e eficazes em termos energéticos.
A sustentação da produção e do uso da energia devem priorizar a eficiência, a economia no
uso e na utilização de suprimentos ainda não aproveitados. Precisamos (todos) contribuir fortemente
com a desaceleração da entropia, que leva a natureza de uma situação de ordem para uma desordem.
A atual trajetória de aumento no consumo de energia interferirá negativamente no desenvolvimento
econômico, social e ambiental.
Acredita-se que tenha chegado a hora de intensificar-se o desenvolvimento e o uso das fontes
alternativas de energia, devido à necessidade e viabilidade das mesmas para a atual situação em que
nos encontramos, tais como: finitude do petróleo; as dificuldades inerentes à construção de
hidroelétricas, termoelétricas, nucleares e outras formas de energia sujas. O uso das fontes alternativas
de energia não está focado tão somente na questão da eficiência, mas também no modelo nãopoluidor, com matéria-prima encontrada de forma abundante e natural, como por exemplo:
a) Conversão direta da luz solar em eletricidade, através do efeito fotovoltáico,

que faz

surgir de uma diferença de potencial nos extremos de um semicondutor, devido à absorção de calor.
Esse procedimento está sendo bastante utilizado em aeronaves e sistemas espaciais, calculadoras
eletrônicas e relógios, que apresentam como características o baixo peso, custo reduzido para a
especificidade a que se destina e elevada vida útil. Espera-se uma redução de custos ainda maior, para
o uso dessa tecnologia em larga escala
b) Utilização da energia térmica do sol como fonte de aquecimento d”água em modelos
simples de vasos comunicantes em forma de termo-sifão (circulação natural) em substituição aos
boileres, chuveiros e torneiras elétricos.
c) As turbinas eólicas (cataventos), que são sistemas auto-ajustáveis que funcionam de acordo
com a posição e velocidade do vento, acoplados a um gerador e um controlador de velocidade (sistema
de frenagem). A energia limpa gerada pode ser armazenada e, depois, convertida para uso geral. No
Brasil, temos as chamadas fazendas eólicas no Ceará, Parque do Mucuripe, com potência nominal total
de 1.200 kW, suficiente para abastecer uma cidade de, aproximadamente, 15.000 habitantes.
d) O sistema de biodigestão, que produz gás natural a partir da degradação de materiais
orgânicos biodegradáveis (resto de alimentos, esgoto, substrato de cana-de-açúcar, esterco orgânico).
Na Alemanha e na China, desenvolve-se a técnica da produção de biogás a partir do esgoto básico. O
sistema é feito em reservatório de alvenaria, localizado abaixo da terra, possui uma campânula de
saída de gás, uma entrada de material (insumo) e uma saída de emergentes, que, na verdade, é adubo
químico de boa qualidade. O gás produzido é usado na iluminação, fogões, geladeiras e motores de
ciclo Otto. Na Granja do Torto, em Brasília/DF, existe um biodigestor modelo chinês funcionando
adequadamente.
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e) Sistema maré-motriz - é o sistema de geração de energia elétrica que utiliza o movimento
de fluxo das marés para movimentar uma comporta, ligada a um sistema de conversão de energia que
proporciona a geração de eletricidade. Sabe-se que, a cada doze horas, acontecem os movimentos das
marés alta e baixa, cuja diferença de nível do mar possibilita o aproveitamento dessa fonte de energia.
Na França, existe uma usina maré-motriz de 240 MW em funcionamento. No Canadá e na GrãBretanha, projetos nesse sentido estão sendo desenvolvidos.
f) Células a combustível - esse sistema tem como a base do seu funcionamento o hidrogênio
como combustível. Para a queima do hidrogênio é usada a água. Enquanto as baterias comuns têm o
combustível e comburente no seu interior, na célula a combustível, o gás hidrogênio é o combustível,
e, o comburente é o oxigênio que é bombeado para o interior da célula, cuja combinação de ambos
com os eletrodos especiais, faz surgir nos bornes do sistema, uma diferença de potencial que serve
para alimentar um circuito elétrico externo. Na prática, já temos um sistema deste em uso: é um ônibus
da Mercedes Benz que utiliza um conjunto de células de hidrogênio de 250 kW, donde retiram-se 60
kW para o sistema de climatização, sobrando 260 CV para acionar o motor elétrico do veículo,
equipado com um tanque com capacidade de 45 m3 de hidrogênio e autonomia para transitar por uma
distância média de 250 km.
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CONCLUSÃO
Do que foi exposto, fica evidente e justificada a preocupação que devemos ter quando se
comparam a oferta e a demanda por energia. O sistema de abastecimento de gás encontra-se diante de
um gargalo considerável, que é a questão enfrentada pela Petrobras com o governo boliviano, da qual
somos dependentes em termos de suprimento. A produção brasileira de álcool, apesar da grande
importância estratégica, carece de alguns ajustes em termos econômicos, tecnológicos e até de
confiabilidade por parte da sociedade brasileira, que ficou assustada com a desativação do Proálcool
no início dos anos 90. O biodiesel é ainda uma promessa. A frota de veículos automotores cresce
exponencialmente, os congestionamentos urbanos contribuem ainda mais para o aumento do consumo
de combustíveis e poluição ambiental.
Portanto, para o segmento dos transportes, mantida a projeção atual, aguarda-se um aumento
significativo da demanda por combustíveis para o futuro. Não vemos alternativas para que se alcance
um nível aceitável de sustentabilidade a curto e médio prazos, sem que surjam combustíveis
alternativos, que possam resolver a questão da influência dos padrões de consumo de energéticos
nesse setor, e que garantam o desenvolvimento e a preservação ao meio ambiente.
Quando se analisa o setor de energia elétrica, a questão talvez seja ainda mais crítica em
termos de suprimento. Senão, vejamos as datas limites próximas e previstas para um novo apagão do
setor elétrico: As autoridades do Conselho Nacional de Política Energética e do Operador Nacional do
Sistema estimam não haver problema de suprimento até 2011. Já o pensamento da área acadêmica
prevê colapso no abastecimento para 2009, se for mantida a lógica atual de planejamento. A questão é
tão complicada que até a mídia (Jornal O Globo; 06/08/2007- ANEXO B), caderno de opinião, chega
a enfatizar que pelo menos até 2010, provavelmente, não haverá racionamento de energia elétrica,
devido ao sucesso do último leilão para a compra de parte da geração térmica, diz o jornal: “Dos
males o menor, porque a falta de energia certamente seria mais dramática do que a poluição causada
pela queima do óleo”.
As autoridades governamentais apostam e torcem para que a economia não cresça mais que
4% ao ano, para que não falte energia elétrica. Em alguns momentos mais turbulentos, como a própria
mídia publicou, há até um certo esquecimento para com a questão da preservação do meio ambiente,
em detrimento da garantia do suprimento energético. A redução do consumo, o uso mais racional dos
recursos energéticos ainda disponíveis, não são assuntos prioritários nos discursos oficiais. A crise está
posta e não se vê saída a curto e médio prazos. Nesse aspecto, vemos que está havendo crescimento do
consumo de energia elétrica e não se pode planejar um modelo adequado de desenvolvimento
compatível com as necessidades futuras do país.
Vimos que as formas alternativas de geração de energia apresentadas, não são poluentes e os
sistemas podem ser desenvolvidos a médio e longo prazos, para a produção de energia limpa e em
larga escala. Essas possibilidades, aliadas a iniciativas de mudanças na mentalidade consumista e a
atitudes inovadoras, induzem-nos a refletir sobre a chance de se obter o desenvolvimento, com taxas
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de consumo energético menos intensas, dentro de um ambiente de preservação das oportunidades
individuais e coletivas, com a possibilidade de melhorias na qualidade de vida para as pessoas, em um
contexto mais próximo do que podemos chamar de desenvolvimento sustentado.
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