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PAN O R A M A
E N E R G É T I C O M UN D I A L

OBJETIVOS
Mostrar que a mudança mais importante é aquela decorrente de uma modificação na estrutura de
pensamento. A mudança de paradigma é um processo lento, de contínua evolução.
Alertar que estamos envolvidos com transições culturais mais amplas que estão muito acima dos
interesses implicitamente expostos nos meios de comunicação. Não confundir as transições culturais,
que são tendências, com os reflexos do modismo, que são passageiros.
Mostrar que a divisão ideológica do mundo mudou de eixo, mas não acabou. Sinalizar para a
necessidade de uma visão integrada para a busca de um objetivo comum.
Mostrar que não devemos trabalhar com apenas um índice para as nossas avaliações. Alertar que
determinados índices refletem apenas uma visão econômica dos dados trabalhados. Salientar que
novos índices estão sendo estudados para que possam melhor representar a situação social e os
impactos no meio ambiente.
Mostrar que a energia promove grandes transformações sociais. Sinalizar que existe uma relação
estreita entre o modelo energético o sistema de poder que se solidifica. Buscar uma relação entre o uso
das fontes de energia e o sistema de poder e vice-versa.
Mostrar que o crescimento da população exerce uma grande pressão por recursos, dentre eles os
energéticos, trazendo impactos no meio ambiente. Sinalizar que o perfil da pirâmide populacional
define um modelo de consumo energético. Levantar o questão dos possíveis conflitos entre produção de
alimentos e o uso de fontes de energia renováveis.
Realçar que os recursos da Terra são limitados. Sinalizar que nos grandes consumos pode conter
consideráveis desperdícios de energia. Dar uma visão mais ampla do conflito entre a necessidade do
crescimento econômico e a implantação de um modelo energético com bastante ênfase nas fontes
renováveis.
Chamar a atenção para as interfaces existentes entre os seres humanos e os sistemas ambientais.
Lembrar que o efeito estufa é o principal causador do aumento da temperatura da Terra. O uso/
produção de energia é a atividade que mais contribui para a formação do efeito estufa.
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1.1
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PARADIGMA E MUDANÇA

Um paradigma é uma estrutura de pensamento. Uma mudança de paradigma, em
relação a velhos problemas, é uma forma de pensamento inteiramente diferente.
Depois de atingirem o apogeu de vitalidade, as civilizações tendem a perder seu vigor
cultural e declinam. O colapso e a desintegração societal ocorrem quando as
estruturas sociais e os padrões de comportamento tornam-se muito rígidos,
inviabilizando a adaptação às novas situações pela perda geral de harmonia e
discórdia que levam à ruptura social. Apesar desse processo de desintegração, que
petrifica uma determinada corrente cultural, minorias criativas surgem para iniciar
um outro processo de desafios e respostas. A cultura dominante se fecha, recusa-se a
entregar seus papéis, mas inevitavelmente continua a declinar, enquanto as minorias
criativas buscam transformar antigos elementos na certeza de dar-lhes uma nova
configuração.
Apesar do maior alcance das novas idéias, elas não triunfarão rapidamente. Serão
sempre recebidas com frieza, para não dizer com zombaria e hostilidade, e o sistema
de poder não lhes abre espaços. Renomadas pessoas raramente são convertidas,
porque trabalharam de modo frutífero com as velhas idéias e, por hábito, estão
emocionalmente ligadas a elas. Algumas outras insistem no novo paradigma e os
"práticos" as consideram teóricos, utópicos e sonhadores. Um maior número de
pessoas sentem-se atraídas pela coerência e firmeza da nova perspectiva,
desenvolvem-se com ela e formam um consenso, que não quer dizer unanimidade.
Assim é que a ciência gera novas idéias e amplia seus conhecimentos.

PROCURE SABER

Quantas boas e novas idéias não foram abortadas ou
tiveram um freio porque mexiam com a estrutura de poder
que se encontrava instalado.
A sociedade está em constantes transformações, cada vez mais rápidas e
caracterizadas pela irreversibilidade, significando dizer que devemos também mudar
na mesma velocidade para não criar um vácuo ainda maior entre os anseios da
população e os bens e serviços que a ela devem ser prestados.
Existem várias maneiras pelas quais mudamos. Na "mudança por exclusão", o
sistema de convicções permanece intacto, mesmo admitindo anomalias. É aquele
que a pessoa diz
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"eu estou certo, exceto por...".
Existe um tipo de "mudança incremental" que se dá pouco a pouco e o indivíduo não
percebe que mudou. É aquele que diz
"eu estava quase certo, mas agora estou certo".
Quando se abandona um sistema fechado e certo por outro, ocorre a conhecida
"mudança pendular" e o comportamento é aquele do "eu estava errado antes, mas
agora estou certo". A mudança pendular falha no processo de integração e rejeita sua
própria experiência anterior como se o gavião passasse a ser pombinha, como se uma
pessoa promíscua passasse a ser puritana, e vice-versa. A mudança por exclusão, à
mudança incremental e à mudança pendular, não chegam à transformação. A
mudança que nos interessa é aquela que possa harmonizar idéias em uma poderosa
síntese. É a "mudança de paradigma", integradora, refinada, que elimina a ilusão e as
posições extremas do isso ou aquilo. Na "mudança de paradigma" o comportamento
é "eu estava parcialmente certo antes e agora estou um pouco mais parcialmente
certo". É aquela na qual percebemos que nossas opiniões anteriores eram apenas
parte do quadro e aquilo que sabemos hoje é também parte do que precisamos saber
amanhã.

REFLITA

Sobre o seu comportamento, quando deseja e fala sobre
mudança.

A própria mudança muda. A mudança, a modernização, é antes de tudo mudança e
modernização da mente. Mudar é trocar o crer pelo saber. Precisamos de uma mente
sadia, que faça suas perguntas e consiga suas próprias respostas. Sabendo, e não
crendo, é como o homem consegue ser verdadeiramente consciente do governo da
vida, comandado apenas pelos limites da sua própria consciência ilimitada. Mudar é
substituir a tradição pela competência. Mudar é trocar fórmulas decorativas pela
participação e pelo raciocínio crítico. Mudar não é virar tudo de cabeça para baixo.
Mudar significa educar o povo em todos os níveis.

R EC URS OS E NE RGÉ TIC OS
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TRANSIÇÕES CULTURAIS

Toda esta Babel que vemos diariamente nos meios de comunicação, certamente não
são fatos isolados. É preciso que se vá além dos meros exercícios de artilharia a
determinadas pessoas, grupos ou instituições sociais, porque o que elas mostram são
apenas reflexo de um sistema de valores que entrou em declínio e obsolescência.
Nossos desafios, que não devem ser confundidos com os sintomas da crise, estão em
confluência com diversas transições que certamente abalarão os alicerces de nossas
vidas e os do sistema econômico, social e político.
Talvez a mais profunda dessas transições seja o lento, relutante, mas inevitável,
declínio do patriarcado. A civilização ocidental, assim como a maioria de outras
culturas, baseiam-se em sistemas filosóficos, sociais e políticos em que os homens
determinam que papel as mulheres devem ou não desempenhar. Pela força, pressão
direta, rituais, tradição, leis, linguagem, costumes, etiquetas, educação e divisão do
trabalho, foram traçados papéis nos quais a fêmea está em toda parte submetida ao
macho. O poder do patriarcado é extremamente difícil de entender, mas a verdade é
que ele tem influenciado as idéias básicas da natureza humana e da sua relação com
o universo.

PROCURE SABER

Sobre em que condições e como se instalou o patriarcado.

REFLITA

Sobre as diferenças entre o movimento feminista, o
movimento das mulheres e a verdadeira transição cultural
do declínio do patriarcado.
Outra grande transição também tem um forte relacionamento com valores culturais
porque envolve uma profunda mudança no pensamento, percepção e valores que
formam a visão da nossa atual realidade. O método científico como abordagem única
do conhecimento, a concepção do universo como um sistema composto de unidade
materiais elementares, a vida em sociedade como luta competitiva pela existência e a
crença do progresso material sem fim pela evolução do crescimento econômico e
tecnológico, são valores limitados e necessitam de uma revisão radical. Entre o século
XVI e o século XX, a humanidade alcançou um inquestionável progresso material
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sob o signo da racionalidade, da ciência e da tecnologia. Se o paradigma que
conduziu a evolução da sociedade dos fins da Idade Média aos nossos tempos de
Civilização Industrial foi bom no sentido materialista, certamente tornou-se ineficaz
para as demandas futuras pelo enorme acervo de problemas que já ameaçam a
realização humana nos dias de hoje. Em vez de desenvolvimento, um crescimento
harmônico em todas as direções, naquele modelo predominou o crescimento
econômico, centrado no conceito limitado da modernidade racional e tecnológica.
Nos nossos dias, as transformações são mais amplas do que no passado, envolvem
agora o globo inteiro pela velocidade das informações e dos meios de comunicação. O
paradigma está simplesmente esgotado porque foi parcial, distorcido e
desequilibrado nos potenciais humanos. A questão da modernidade antes de ser
econômica é ética e antes de ser técnica é humana. A crise que estamos vivenciando
não é apenas de indivíduos, de governos localizados ou de instituições sociais; é uma
transição de dimensões planetárias.

PROCURE SABER

Por que os profissionais com características generalistas,
não tão específicos, são os preferidos pelo mercado.

REFLITA

Por que o caminho extremado para a especialização está
perdendo fôlego com a perda de visão do conjunto.

A terceira transição, que promoverá um profundo impacto sobre nossa vida, nos é
imposta pelo declínio e exaustão dos combustíveis fósseis. Nossa sociedade está
energeticamente montada em carvão, petróleo, urânio e gás natural, fontes de
energia da moderna era industrial e que, no máximo, estarão com seus recursos
esgotados nos meados desse século, cujos reflexos econômicos e sociais já se fazem
sentir desde agora. Regra geral, estas formas de energia nos tem induzido para
sociedades totalitárias, de direita ou esquerda, geralmente com características de
concentração de poder, quer econômico, quer político. A transição da era do
combustível fóssil para a energia solar fará com que o suprimento energético seja

R EC URS OS E NE RGÉ TIC OS
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feito de forma mais descentralizada e renovável, apresentando um modelo de
sociedade mais libertária, descentralizada e democrática.

PROCURE SABER

Sobre a importância dos governos e dos subsídios para a
alavancagem na implantação de projetos de energia
alternativa.

REFLITA

Sobre a velocidade de penetração das fontes alternativas,
que pode ser um fator de dilatação do tempo de exaustão
dos combustíveis fósseis.

1.3

DUAS VISÕES DO MUNDO

Por mais de quatro décadas, a divisão do mundo em dois blocos ideologicamente
antagônicos manteve a humanidade sob permanente ameaça de um holocausto
nuclear. Com a derrubada do Muro de Berlin, o eixo do poder mundial deslocou-se
do Leste-Oeste para o Norte-Sul. Comunistas e capitalistas, esquerda e direita,
saíram de cena, dando lugar para os preservacionistas e desenvolvimentistas. As
novas visões contrastantes sobre o estado do mundo têm suas raízes na ecologia e na
economia, duas disciplinas muito diferentes nos seus arcabouços intelectuais. Os
economistas interpretam e analisam as tendências mundiais em termos de poupança,
investimento e crescimento. Na sua grande maioria, vêem o futuro mais ou menos
como uma extrapolação do passado, guiados por indicadores e teorias econômicas do
planejamento com enfoque geneticista, analítico, economicista, tecnocrático e
retrospectivo. Crêem que o avanço da tecnologia rechaçará quaisquer limites nas
suas concepções que predominam na indústria, nas finanças, nos governos nacionais
e nas agências internacionais de desenvolvimento.
Os ecologistas, por sua vez, estudam as relações das coisas com as outras e com seus
meios ambientes. Sua concepção de crescimento está baseado numa curva em forma
de "S", à qual se adaptam todos os processos de crescimento biológico num ambiente
finito. O conceito da curva "S" é fundamentado quando se colocam algas numa Placa
de Petri. São cultivadas com cuidado em temperatura ótima, recebem suprimentos
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ilimitados de alimentos e multiplicam-se, a principio lentamente e em seguida com
maior rapidez, até que a velocidade do crescimento diminui e acaba parando devido
ao acúmulo de resíduos. Os ecologistas pensam em termos de ciclos fechados
(hidrológico, do carbono, do nitrogênio, para citar alguns) e todos os processos de
crescimento são limitados, confinando-se nos parâmetros naturais do ecossistema
terrestre. São esses ambientalistas que proclamam essa visão e recomendam esses
princípios da ecologia para a reestruturação das economias nacionais e para a
modelagem de uma ordem mundial emergente. São os aspectos do planejamento
com enfoque teleologista, holístico, multidimensional, participativo e prospectivo.

REFLITA

Sobre a necessidade das pessoas que defendem tais idéias
conflitantes se integrarem, tendo como objetivo a felicidade
da população, que vai ser diferente para cada caso.
As divergências entre essas duas visões do mundo estão produzindo uma perda de
contato com a realidade. No campo dos negócios, essa discussão é geralmente feita
em termos do crescimento inadequado da demanda, e não em termos de restrições
impostas, do lado do fornecimento, pelos sistemas e recursos naturais da Terra. Na
visão ecológica, se prosseguirmos tendo o crescimento como o único objetivo,
terminaremos sendo levados ao colapso econômico. Os ecologistas reconhecem a
necessidade de uma reestruturação nos sistemas econômicos atuais de modo que o
progresso possa ser sustentado.

PROCURE SABER

Sobre as obras que não foram iniciadas ou que estão
paralisadas, tanto pelos órgãos ambientais, como pelo
Ministério Público, por falta de uma visão integradora na
direção de um objetivo comum.
Ambas as visões estão competindo pela atenção das pessoas com poder de decisão
política, porque o contraste entre os indicadores econômicos globais básicos e
aqueles que medem a saúde ambiental da terra é muito grande.

R EC URS OS E NE RGÉ TIC OS
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NOVAS MEDIDAS DO PROGRESSO

Há meio século, quando foram adotados os sistemas nacionais de contabilidade, a
renda per capita tem sido amplamente utilizada para medir o progresso econômico.
Era habitual, e não ilógico, igualar progresso com crescimento econômico porque o
aumento da produção traduzia-se, de maneira bem direta, numa melhoria dos
padrões de vida. Nas décadas de 50 e 60 falava-se em desenvolvimento apenas em
termos econômicos. Economistas, políticos e autoridades governamentais
argumentavam que desenvolvimento era um incremento da renda nacional per
capita de um país ou um aumento de seu Produto Nacional Bruto (PNB), ou seja,
um crescimento do total de bens e serviços produzidos. Desenvolvimento e
crescimento econômico eram encarados como sinônimos.

REFLITA

Sobre as distorções nos valores do PIB per capita que são
provocados por uma grande concentração de renda ou um
crescimento vertiginoso da população.
Nos anos 70 começou-se a compreender que parte das mudanças sociais que
acompanhavam o crescimento econômico era indesejável. Os indicadores
econômicos mostram que estamos prosperando, mas a renda média não é mais
satisfatória como medida de bem-estar porque não reflete nem a degradação de meio
ambiente, nem a maneira como a riqueza é distribuída. A falha está no fato de o
Produto Interno Bruto (PIB) ser calculado somando-se o valor de todos os bens e
serviços produzidos e subtraindo-se a depreciação dos bens de capital. Não se faz
distinção entre o uso de recursos que sustentam o crescimento e aqueles outros que
minam o desenvolvimento.
O paradigma fordista de industrialização, que tantos lucros gerou incorporado na
produção movida por máquinas e equipamentos, não levou em consideração o
contínuo esgotamento do capital natural. Se fossemos levar em conta que, nesse
período, o mundo perdeu um quinto de suas terra cultiváveis, dizimou dezenas de
milhares de espécies animais e vegetais, aumentou a fome, a desnutrição e a
poluição, apareceria quase ilusória a sensação do progresso alcançado.

8

R E CURS OS E N ERG ÉTI COS

P AN OR AMA

E NE RGÉ TIC O MUN D IA L

REFLITA

Sobre os erros cometidos contra o meio ambiente pelo uso
de projeções que enfocam dados puramente econômicos.

Essa crescente insatisfação tem levado ao desenvolvimento de padrões alternativos,
como o HDI (Human Development Index), para nós, IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano), que leva em conta a longevidade, o conhecimento e o
controle de recursos. O IDH do Sri Lanka é melhor do que o do Brasil porque sua
riqueza é distribuída de maneira mais uniforme, juntamente com um maior acesso à
alimentação e aos serviços sociais. Embora seja um aperfeiçoamento com relação às
cifras da renda, ele nada diz sobre a degradação do meio ambiente. O IDH pode
aumentar pela alfabetização, na expectativa de vida ou no poder de compra, que são
financiados pelo esgotamento dos sistemas de suportes naturais, preparando o palco
para uma deterioração das condições de vida em longo prazo.
Da mesma forma que lançamos mão de um deflator de preços, também devemos
aplicar, doravante, um deflator ecológico. Começa a aparecer um índice mais
abrangente, o ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare), que em português seria
IPES (Índice de Prosperidade Econômica Sustentável), porque depois de ajustar o
componente de consumo de acordo com a desigualdade na distribuição, leva em
conta também custos ambientais associados à má administração econômica, tais
como:
-

esgotamento dos recursos não renováveis,

-

perda de glebas de terra cultivada devido à erosão e à urbanização,

-

perda de terras inundáveis,

-

custo da poluição do ar e da água.

Também consideram os "danos a longo prazo no meio ambiente", cifra que leva em
consideração mudanças em larga escala porque trabalha com os efeitos do
aquecimento global e com os danos infligidos à camada de ozônio. Isso levado em
conta, o PIB dos Estados Unidos decresceria uns 7% e o do Japão deveria ser uns 15%
menor que o atual.

R EC URS OS E NE RGÉ TIC OS

9

P A NO RAMA

E NE RGÉ TIC O MU ND I AL

PROCURE SABER

Quais os bancos de dados que estão disponíveis para os
objetivos do seus estudos/trabalho e qual o grau de
credibilidade dos mesmos.
O ponto fraco desse índice é sua dependência de informações, que estão disponíveis
apenas para poucas nações. Quantificar o "PIB ecológico" ou o “PIB verde" é uma
tarefa de dimensões planetárias, mas a busca de um modelo de desenvolvimento
autosustentado nos levará, fatalmente, a um sistema de contabilidade ambiental que
vai registrar quanto devemos pagar para usar o meio ambiente. Como os dados
relevantes para calcular o ISEW não estão disponíveis nos países de baixa renda,
procura-se outro índice levando em conta as variações no consumo de grãos por
pessoa, que poderão informar, mais que a renda, sobre as melhorias ou deterioração
do bem estar. Como disse Frederico, o Grande,
"o maior e mais nobre prazer dos homens é descobrir novas verdades. Vem depois, o
prazer de abalar velhos preconceitos".

1.5

ENERGIA E MODELO DE SOCIEDADE

Apesar de não ser o único parâmetro norteador na formação do modelo, a energia
tem mostrado ao longo da História sua grande influência na definição do tipo de
sociedade que se solidifica em função do seu uso. A instrumentação que é colocada
nas mãos do homem permite às exteriorizações do seu corpo e da sua memória e este
processo é traduzido por um progressivo aprendizado sobre a utilização de energia.
Quando o homem descobriu o fogo, assustou os animais selvagens e criou o primeiro
espaço social. Ainda hoje "lareira" é sinônimo de fogo, lugar de proteção e refúgio. O
fogo ajuda no trabalho do aparelho digestivo, na medida em que os alimentos são
cozinhados, caracterizando-se assim a pré-digestão. O produto dessa época é um
homem despreocupado, pródigo, indolente, pequeno predador, nunca apressado,
vivendo o seu dia a dia em completa ignorância sobre a prosperidade e detestando o
esforço prolongado. A agricultura domesticou os animais para o uso da energia de
vigorosa força muscular e a captação da energia solar foi transformada nas calorias
que o homem consome sob a forma de alimentos. Nômade primeiro e sedentário
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logo em seguida, o homem descobriu as propriedades da multiplicação e da
produtividade, gerando mão-de-obra abundante para a necessidade de
armazenamento. O homem partiu para o campo e a mulher ficou, administrando a
casa e cuidando dos filhos.

REFLITA

Sobre a democracia, quando foi idealizada e inicialmente
praticada, e o sistema energético predominante, na época,
desconcentrado e baseado na energia solar.
As economias agropastoris prósperas serviram de base para as grandes civilizações. O
uso da energia dos ventos, com as velas náuticas, e a energia hidráulica, com os
moinhos de água, foram usadas para a produção de trabalho mecânico e para a
obtenção do máximo aproveitamento muscular: o homem era chicoteado e obrigado
a trabalhar até o limite de suas forças. Sobre o trabalho escravo foram edificadas as
colossais obras deixadas pelos impérios da antigüidade. A crise de energia gerada pela
carência de mão-de-obra apressou a decadência e o colapso do Império Romano. A
descoberta da metalurgia ornamentou vasos sagrados com combinações do carvão
com a madeira, na presença do fogo, fazendo aparecer gotas de cobre. A arte sagrada,
os objetos misteriosos, a divisão sexual do trabalho e a divisão técnica entre
arquitetura, cerâmica, tecelagem, artesanato do vidro, do papel, deram origem às
primeiras classes sociais.
O feudalismo desapareceu com a descoberta da pólvora e o seu uso nos canhões.
Instalado nos castelos e fortalezas, só o rei tinha dinheiro para possuir artilharia. Os
mais valorosos no combate com arma branca foram prejudicados, porque ela
destruiu o código de honra que concebia o duelo como um julgamento de Deus. A
unificação monárquica de vários Estados Nações na Europa Ocidental abre o
caminho para a ascensão burguesa. Na queima das florestas, a descoberta da hulha
alimentou a máquina a vapor da produção industrial e fez cair à aristocracia, cujo
ideal era sacrificar a vida pelo rei. A madeira registra a rápida expansão das cidades e
as regiões carboníferas tornaram-se verdadeiros pólos industriais, onde sobressaem as
siderúrgicas e as indústrias químicas. Os países industrializados ganharam notável
dianteira econômica, sempre acompanhada por um irresistível poder de pressão. As
ferrovias e a modernização da navegação agilizaram os transportes e outras regiões
do globo ficaram ao alcance para a obtenção de matérias-primas e a colocação de
produtos industrializados no mercado. Caracterizou-se assim a divisão internacional
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do trabalho e o aguçamento de rivalidades entre as potencias do capitalismo
industrial dois processos de guerra mundial.
Com a energia elétrica, novas tecnologias se desenvolveram e o bem-estar chegou aos
lares, aos transportes, aos hospitais, ao lazer e à iluminação pública. O automóvel
colocou nas rodovias o consumo do petróleo e os produtos dele derivados se
multiplicaram. Hoje o homem não vive sem ele.
Vimos, portanto, que a energia promove revoluções. Poderá não ser o seu principal
indutor, mas certamente é um dos seus fios condutores. A partir de Hiroshima temos
o átomo, a automação, a sociedade de consumo, a verticalização dos serviços, a
industrialização generalizada e o poder concentrado com tendência totalitárias, de
direita ou de esquerda.

PROCURE SABER

Sobre as relações entre energia e poder local, regional e
mundial.

Se buscamos, realmente, um regime político libertário, com um modelo democrático
na decisões, precisamos diversificar nossas fontes de energia para descentralizar o
poder.

REFLITA

Sobre o poder das grandes estatais, Petrobrás e Eletrobrás,
nas decisões relativas ao modelo energético brasileiro.

REFLITA

Sobre a influência de grandes empresas estatais no atual
sistema de poder brasileiro e sobre a influência delas na
velocidade de penetração das fontes alternativas no modelo
energético.
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BASE DA ECONOMIA

TIPO DE SOCIEDADE

URÂNIO
PLUTÔNIO

Fortemente
industrializada

SOL
VENTO
BIOMASSA

Predominantemente
agrícola e provinciana

Concentrada
Controlada
Totalitária
Descentralizada
Sem monopólio
Libertária

Tipo de sociedade em função das fontes de energia.

Na Tabela 1.1, mostramos os dois caminhos extremos, o que certamente serão
mesclados nos períodos de transição dos combustíveis fósseis da sociedade polar para
a energia da biomassa da sociedade solar.

.

REFLITA

Sobre se o modelo energético trará consigo o modelo social
ou se o modelo social é que definirá o modelo energético.

1.6

IMPACTO HUMANO SOBRE A TERRA

1.6.1

EXPLOSÃO POPULACIONAL

O que nos espanta não é o crescimento da população, mais o seu ritmo e o fato desse
incremento não ter tido precedentes na história da humanidade, conforme Tabela
1.2.
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ANO

POPULAÇÃO MUNDIAL
ESTIMADA

ANOS LEVADOS PARA ACRESCENTAR
UM BILHÃO À POPULAÇÃO

8000 A.C.
1 D.C.
1650
1850
1930
1960
1975
1987
2000

5 milhões
200 milhões
500 milhões
1 bilhão
2 bilhões
3 bilhões
4 bilhões
5 bilhões
6 bilhões

2.000.000
80
30
15
12
13

Tabela 1.2

População e ritmo de crescimento.

Os dados acima apresentados mostram que rapidamente o ritmo de aumento da
população está crescendo. Pelo fato dos filhos acabarem tendo seus próprios filhos, a
população, até certos limites, cresce exponencialmente: 1 para 2; 2 para 4; 4 para 8; 8
para16; 16 para 32; 32 para 64; 64 para 128; e assim por diante, quando os números
disparam.
Além do crescimento exponencial outros fatores influíram no tamanho da nossa
população. Na Revolução Agrícola, quando o homem aprendeu a domesticar plantas
e animais para convertê-los em alimento, aumentaram grandemente seu suprimento
de comida. Nos dez mil anos seguintes até a Revolução Industrial, o crescimento
demográfico acelerou-se gradativamente, mas o ritmo ainda era baixo devido às altas
taxas de mortalidade, provocadas pela desnutrição e por doenças. O incremento
demográfico realmente adquiriu um novo ímpeto quando a Revolução Industrial
deslanchou nos séculos XVIII e XIX, com os progressos da indústria, agricultura e
transportes, melhorando as condições de vida do ser humano comum. No início,
mesmo crescendo exponencialmente, o crescimento populacional permanecia baixo
porque os intervalos entre as duplicações eram longos, devida à permanência de
elevadas taxas de mortalidade. Com as inovações científicas e a atividade econômica
iniciadas nos anos 50, houve um bom controle de doenças e uma acentuada redução
das taxas de mortalidade, criando um desequilíbrio sem precedente. Entretanto,
enquanto as taxas de mortalidade baixaram rapidamente no mundo inteiro, as taxas
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de natalidade permaneciam altas na maioria dos países de Terceiro Mundo, pelas
razões abaixo:
1. muita gente pobre quer ter filhos porque devido às mortes na infância são
necessários muitos nascimentos para que algumas crianças sobrevivam. É o
que ainda ocorre na Índia, Paquistão, Bangladesh e na África Tropical. Se a
família é de camponeses, os filhos são necessários para trabalharem no campo e
ajudarem nos afazeres domésticos. Além do mais, pela raridade de planos de
aposentadoria e pensões para idosos nos países do Terceiro Mundo, pelo menos
um filho deve garantir aos pais que cuide deles na velhice e na impossibilidade
de trabalhar;
2. famílias pobres querem ter filhos para aumentar a renda familiar. Era comum a
mão de obra infantil em fábricas dos Estados Unidos e da Europa, antes da
severa legislação de agora. As crianças entravam nos empregos remunerados
para ajudar no aumento da renda familiar. Por outro lado, muitos filhos
também significavam mais segurança e melhor probabilidade de prosperar;
3. tradição é um fator importante na maioria das sociedades rurais, e não romper
esse valores de famílias numerosas, no campo e entre gente pobre;
4. a religião é também uma força poderosa em sociedades rurais e algumas
religiões defendem ao pé da letra o ensinamento de "crescei e multiplicai-vos".
A religião católica é pujante na América Latina rural, onde os homens encaram
um grande número de filhos como prova de virilidade e as mulheres obedecem
à proibição do uso de anticoncepcionais;
5. embora com menos ênfase hoje, do que as outras razões de outrora, a
indisponibilidade de recursos para controle da natalidade pode amiúde ser
citada como razão para elevadas taxas de natalidade nos países em
desenvolvimento, embora a História mostre que os meios seriam encontrados,
caso desejassem realmente famílias menores. A extraordinária redução ocorrida
na maioria dos países da Europa, em fins do século XIX e início do século XX,
ocorreu, sobretudo em países católicos quando ainda não existiam os modernos
anticoncepcionais.

REFLITA

Sobre as razões pelas quais as taxas de natalidade, apesar
dos avanços culturais, continuam altas nos países do
Terceiro Mundo.
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TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA

Uma transição demográfica tem três grandes etapas:
1. elevadas taxas de natalidade e mortalidade, características de sociedades préindustriais, resultando uma população estável ou lentamente crescente;
2. rápido declínio das taxas de mortalidade, à proporção que são adotadas
medidas de saneamento e saúde, ao que se segue, após certo retardo, uma
queda na taxa de natalidade, resultado um rápido aumento da população;
3. tanto a taxa de natalidade quanto à de mortalidade são baixas, resultando,
como na primeira, uma população estável ou ligeiramente crescente.

.

REFLITA

Sobre em qual dos estágios citados acima da transição
demográfica se encontra o nosso país.

Entre 1950 e 1985, a população mundial aumentou a uma taxa anual de 1,9% em
comparação com os 0,8% nos primeiros 50 anos do século. Hoje, o aumento
populacional concentra-se nas regiões subdesenvolvidas da Ásia, África e América
Latina responsáveis por 85% do aumento da população a partir da metade do século.
O aumento da população da Terra foi comparado a uma espoleta comprida e uma
bomba, significado de expressões como "explosão demográfica" e "bomba
demográfica": uma vez inflamada a espoleta crepita por um certo tempo e ai de
repente, a bomba explode.
Na Tabela 1.3 as projeções mostram que a população global aumentará de 4,8
bilhões em 2025, sendo que mais de 90% deverão ocorrer nas regiões
subdesenvolvidas e nos países mais pobres.
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REGIÃO
África
América Latina
Ásia
América do Norte
Europa
Ex-URSS
Oceania
Mundo
Tabela 1.3

POPULAÇÃO
(bilhões)
1985 2000 2025
0,56
0,41
2,82
0,26
0,49
0,28
0,02
4,80

0,87
0,55
3,55
0,30
0,51
0,31
0,03
6,10

1,62
0,78
4,54
0,35
0,52
0,37
0,04
8,20
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TAXA DE AUMENTO
ANUAL (%)
1950 a 1985 1985 a 2000 2000 a 2025
2,6
2,6
2,1
1,3
0,7
1,3
1,9
1,9

3,1
2,0
1,6
0,8
0,3
0,8
1,4
1,6

2,5
1,4
1,0
0,6
0,1
0,6
0,9
1,2

Projeção do tamanho da população e taxa de aumento.

Altas taxas de aumento ocorrerão nos países subdesenvolvidos porque grande
porcentagem de sua população consiste de crianças com menos de 15 anos de idade.
Nos países subdesenvolvidos pode-se atentar claramente para a diferença entre
populações crescendo rapidamente, como ocorre na maioria dos países
subdesenvolvidos, e populações relativamente estáveis ou crescendo lentamente,
como nos casos dos países industrializados.
A estrutura etária das regiões industrializadas é geralmente representada por uma
coluna, ao passo que a das subdesenvolvidas, geralmente, tem a forma de pirâmide.
Existe, entretanto, o agravante do êxodo rural tendendo a ocorrer mais
espetacularmente no Terceiro Mundo, visto que os jovens vão para as cidades na
esperança de encontrar trabalho e melhores condições de vida. Com freqüência não
encontram e criam o processo da "favelização".

REFLITA

Sobre as demandas e pressões por recursos, financeiros,
energéticos e ambientais, decorrentes do processo de
favelização.
A alteração na estrutura etária ajudará a estabelecer as bases do futuro aumento
populacional. Muitos jovens nos países subdesenvolvidos significa que muitos deles
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serão pais, e assim, mesmo que cada pessoa tenha menos filhos, um número total de
nascimento continuará aumentando. Esse incremento poderá persistir por algumas
décadas após o declínio das taxas de fecundidade para "níveis de reposição" de pouco
mais de dois filhos, em média, por casal.

PROCURE SABER

Sobre a existência de políticas populacionais no Terceiro
Mundo e as dificuldades para as suas efetivas implantações
nos países mais pobres.
Tudo indica que teremos altas taxas de aumento populacional capitaneadas pelos
países subdesenvolvidos, conforme projeções de longo prazo da ONU, indicadas
abaixo, no nível global:
a) se a fecundidade atingir o nível de reposição de 2010, a população do mundo se
estabilizará em 7,7 bilhões por volta de 2060;
b) se esta taxa for atingida em 2035, a população se estabilizará em 10,2 bilhões
por volta de 2095;
c) se, no entanto, a taxa só for atingida em 2065, a população mundial em 2100
poderá ser de 14,2 bilhões.
Essas projeções da Figura 1.1 mostram como é importante a eficácia das políticas
populacionais na Ásia Meridional, na África e na América Latina, grandes
responsáveis pela maior parte das diferenças entre as três variantes citadas acima.

Figura
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1.1

Distribuição da população mundial por grupo de idade.
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CAPACIDADE DE SUSTENTO DA TERRA

Segundo a ONU, a população mundial mais provável por volta do ano 2100 é de 10
bilhões, numa suposição de que as taxas de crescimento demográficos continuarão
sua atual tendência de declínio. Será a Terra capaz de sustentar uma população desta
ou sobrevirá uma catástrofe antes de ser alcançado esse número? Existem quatro
relações básicas entre uma população crescente e a capacidade de sustento do meio
em que ela vive, cuja descrição simplificada mostramos na Figura 1.2 abaixo.

Figura

1.2

População crescente e capacidade de sustento.

No detalhe A tem-se população e capacidade de sustento continuamente crescente,
situação irrelevante para os seres humanos terrestres, já que os recursos
indispensáveis à sua sobrevivência são finitos. Uma lei ecológica básica é que o
tamanho de uma população é limitada pelos recursos necessários à sobrevivência que
seja menos disponível. No detalhe B a situação é estável, porque a população
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estabilizou-se um pouco abaixo da sua capacidade de sustento. No detalhe C aparece
a situação onde a população ultrapassou a capacidade de sustento do ambiente e
então oscila acima e abaixo dela. No detalhe D vemos a situação na qual a
ultrapassagem do limite da capacidade de sustento leva a um declínio precipitado da
população, ou até a sua extinção, e também a um declínio da capacidade de sustento.
Espera-se que o homo-sapiens siga a situação retratada no detalhe B. Entretanto,
muito são os indícios mostrando que ainda não identificamos o perigo decorrente da
situação C (a morte de milhões) ou da situação D (declínio da raça humana). O
tamanho ótimo da população da Terra é uma pergunta nada fácil de responder, mais
não deve deixar de ser feita.

REFLITA

Sobre qual seria o tamanho ótimo da população da Terra.

Um grupo de cientista trabalhou na China com essa hipóteses e chegou à conclusão
de que nos próximos 100 anos sua população mais adequada seria entre 650 e 700
milhões, ou cerca de um terço abaixo da população atual. Essa redução só poderia ser
alcançada se a família de um filho único for mantida nos próximos 75 anos. Em vez
de tentar ser otimista ou pessimista em relação a este final, preferia ser realista.
Alguns aspectos do tamanho da população são econômicos, outros ecológicos e
outros são políticos, mas o ponto comum é esperar que fiquem bem piores antes que
melhorem.

PROCURE SABER

Sobre os reflexos decorrentes da implantação, na China, de
uma política de limitação do nascimento do número de filhos
por casal.
1.6.4

ALIMENTO E DESENVOLVIMENTO

Uma forma de avaliar se uma civilização é ou não desenvolvida pode ser aferida pelo
sucesso obtido na redução do sofrimento. A história da humanidade nos mostra que
a fome provocou sofrimento indescritíveis por ser o alimento uma necessidade básica
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e porque os seres humanos empenham a maior de seus esforços tentando conseguilo. Olhando o mundo como um todo há cereais para proporcionar a cada homem,
mulher e criança em torno de 3000 calorias diárias, o que é muito pouco abaixo do
consumido por uma pessoa média nos países industrializados e bem acima da
exigência mínima para seres humanos. Entre os meados da década de 60 e da de 80, a
produção de trigo e de cereais duplicou mundialmente à medida que foram sendo
utilizadas melhores sementes, maquinaria, fertilizantes e pesticidas, além do cultivo
de novas terras. Mas esse impressionante desempenho foi contrabalançado pelo veloz
crescimento da população ocorrido neste período, principalmente nos países do
Terceiro Mundo. Entretanto, o volume físico da produção de alimentos subiu
ligeiramente mais depressa do que o crescimento da população apesar de na África
ter havido um declínio na produção per capita.

REFLITA

Sobre as influências das práticas de emagrecimento sobre
esses números apresentados.

A introdução de alta tecnologia agrícola no Terceiro Mundo foi denominada de
"Revolução Verde" e esta possui dois componentes básicos: a utilização de novas
sementes (trigo, arroz, milho) e o emprego de vários "aditivos" (fertilizantes,
irrigação e pesticidas). Novas sementes, desenvolvidas por mais de 20 anos de
polinização recíproca, são altamente suscetíveis à fertilização. Fertilizantes,
pesticidas, sistemas de irrigação e novas sementes custam dinheiro e são os grandes
fazendeiros que dispõem da riqueza para adquiri-los ou têm acesso ao crédito para
financiá-los. Os efeitos colaterais da Revolução Verde, lamentavelmente, foram
negativos e imprevistos, porque a tecnologia tendeu a beneficiar os grandes e ricos
fazendeiros.

REFLITA

Sobre a concentração de poder decorrente do uso de altas
tecnologias no campo.

Na verdade, a Revolução Verde não pretendia ser a solução para o problema
alimentar do mundo. Seu grande objetivo era dar as nações uma folga de 20 a 30
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anos, durante a qual poderiam equacionar a questão do crescimento de suas
populações.

PROCURE SABER

Sobre dados mais recentes sobre a fome no mundo e sobre
as políticas existentes para a sua minimização.

Não se sabe ao certo quão disseminada se acha a fome hoje em dia e realmente a
morte a mingua é menor do que foi no passado. Mas a subnutrição mata mais
pessoas atualmente, além de enfraquecê-las e torná-las mais susceptíveis a muitas
doenças.

Nº de PESSOAS
(milhões)

PARCELA DA
POPULAÇÃO TOTAL

Ásia
África (região).

675
325

25%
62%

América Latina
Norte da África e
Oriente Médio

150
75

35%
28%

1.225

23%

REGIÃO

(abaixo do Saara)

TOTAL
Fonte: Worldwatch Institute, 1989.
Tabela 1.4

Número de pessoas que vivem em estado de pobreza absoluta.

Conforme a Tabela 1.4 acima, estima-se que mais de 1,2 bilhões vivem em estado de
"pobreza absoluta". Segundo estimativas do Banco Mundial, 80% do que passam
fome são mulheres e crianças. Uma organização privada norte-americana estimou
que aproximadamente 40% dos famintos são agricultores arrendatários e
trabalhadores agrícolas, 40% são dos que plantam para comer e os 20% restantes
moram em cortiços e favelas urbanas.
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OS ALIMENTOS INFLUEM NO DESENVOLVIMENTO

A disponibilidade de alimentos exerce efeito direto no desenvolvimento, sendo o
mais destrutivo e duradouro encontrado nas crianças das nações menos
desenvolvidas. Estimativas da ONU dão conta que a deficiência de vitamina "A" leva
à cegueira, algo em torno de 100.000 crianças por ano nesses países. Mais comuns
ainda são os efeitos da subnutrição na evolução mental das crianças, já que 80% do
desenvolvimento do cérebro humano ocorrem antes do nascimento e durante os
primeiros dois anos de vida fora do útero. A subnutrição da mãe grávida ou da
criança após o nascimento pode afetar o cérebro do bebê, conduzi-lo para uma
capacidade de aprendizagem reduzida ou mesmo fazê-lo participar das elevadas
taxas de natalidade.
A desnutrição também diminui a capacidade de uma pessoa defender-se de doenças,
pois reduz a resistência natural do corpo à infecção. Com efeito, a diarréia é a maior
causa singular de morte de crianças do Terceiro Mundo. Pessoas que cronicamente
não se alimentam sofrem de parasitas e doenças, tornam-se tipicamente apáticas e
improdutivas, dando a impressão de que são preguiçosas. Se adicionarmos a ausência
de empregos ou de terra que possam lavrar, está pintando o quadro da pobreza.
Gente enferma e improdutiva no campo significa que não plantam alimentos e, nas
regiões urbanas, provavelmente quer dizer que não estão sendo produzidos artigos
manufaturados, nem explorados serviços. A nação é obrigada a gastar suas divisas
estrangeiras para importar alimentos, deixando de usar esses fundos para apoiar seus
planos de desenvolvimentos.

PROCURE SABER

Sobre o balanço de pagamentos relativo à exportação e
importação de alimentos e qual a sua participação no total
desses fluxos.
Quando uma nação tem seu povo, recurso principal e mais importante, enfraquecido
pela subnutrição, mais dificuldades terá para estimular um tipo de crescimento
econômico que conduza realmente a uma melhoria de vida para a maioria de sua
gente. Nos países em desenvolvimento, os problemas políticos internos, as questões
de segurança nacional e o desenvolvimento industrial geralmente têm mais atenção e
recursos do que mitigar a pobreza ou investir em agricultura. Os sinergismos abaixo
ligam todos os aspectos do desenvolvimento:
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a) a mulher alfabetizada catalisa programas de planejamento familiar, menos
gravidez e benefícios na sua saúde e na dos filhos;
b) uma melhor saúde aproveita ao máximo a educação pré-escolar ou primária;
c) a educação pode melhorar a renda e a produtividade agrícola;
d) mais renda ou melhor alimentação reduzem a mortalidade infantil;
e) a diminuição das taxas de mortalidade levam a uma diminuição também nas
taxas de natalidade;
f) famílias menores melhoram a saúde materna e mães mais sadias tem bebês
mais saudáveis;
g) o estímulo dado aos bebês mais saudáveis auxilia o amadurecimento mental e
crianças mais espertas saem-se melhor na escola, e assim por diante.

REFLITA

Sobre os sinergismos citados acima e na necessidade de se
investir nos causas e não somente nos efeitos da
subnutrição e da pobreza.
1.6.6

O DESENVOLVIMENTO INFLUI NOS ALIMENTOS

Pelo que dissemos acima podemos concluir que a subnutrição é a principal
causadora da pobreza. Entretanto, para alguns subgrupos em vários países, a
desnutrição não é mais um problema comum e esse desenvolvimento afeta o
alimento de várias maneiras, provocando mudanças em sua agricultura. O
desenvolvimento afeta a quantidade de alimento produzido, a forma como ele é
produzido e o tipo que é consumido pelas pessoas.
O aumento de produção pela ciência e mecanização, evidentemente, teve seus custos.
Na verdade ela converte combustível fóssil em alimento e isso só foi possível porque
o petróleo era farto e barato. Usa-se energia para construir, operar as fazendas,
acionar os sistemas de irrigação, criar pesticidas, minerar, fabricar fertilizantes,
processar os alimentos, transportá-los para o mercado, embalá-los e expô-los em lojas
de varejo. Na agricultura tradicional, a energia gasta sob a forma de mão-de-obra e
materiais da fazenda é pequena em relação ao rendimento obtido. Embora a relação
de 15 para 1 seja o normal, são possíveis resultados de 50 para 1. O modelo de
agricultura desenvolvido nos Estados Unidos gasta 2800 calorias de energia para
produzir e entregar uma lata de milho contendo 270 calorias aos consumidores, num
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supermercado. Se compararmos com a carne bovina, cuja produção de 113 gramas
também proporciona 270 calorias, é dispendida a espantosa soma de 22000 calorias
de energia. Se a alimentação do restante do mundo fosse feita ao nível da americana,
as reservas de petróleo seriam gastas em 15 anos.

PROCURE SABER

Sobre o consumo de energia e o seu custo em cadeias
produtivas de alimentos.

Esta é a razão pela qual os 5% da população mundial que vivem nos Estados Unidos
consomem quase 40% de seus recursos não renováveis. Portanto, não existem meios
para o restante do mundo adotar os métodos agrícolas e o tipo de alimentação
adotada na nação norte-americana. Se considerarmos que os Estados Unidos jogam
fora comida suficiente para alimentar 50 milhões de pessoas, essa fartura conduz ao
aumento do desperdício. O excesso de plantio e a erosão afetam a capacidade de
produção no futuro pela perda de terras aráveis, que também são cobertas por casas,
estradas, fábricas, centros comerciais e crescimento urbano de um modo geral. Essas
terras são substituídas por terras marginais, não tão férteis, mais expostas à erosão e
mais caras para serem utilizadas.

REFLITA

Sobre o conflito entre alimentos – energia – meio ambiente,
com a maior participação das fontes renováveis no modelo
energético.
Quase todas as formas de degradação global do meio ambiente estão causando
prejuízos a produção de alimentos, dentre as quais citamos:
a) erosão do solo - debilita, pouco a pouco, a produtividade;
b) desmatamento - leva a uma taxa crescente de escoamento das águas pluviais e
inundações que destroem as colheitas;
c) encharcamento e grau de salinidade de terrenos irrigados - diminui a
produtividade;
d) poluição do ar e chuva ácida - provoca danos às colheitas;
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e) radiação ultravioleta associada à destruição da camada de ozônio da
estratosfera;
f) mudanças no clima global, sob a forma de verões mais quentes – podem
cobrar seus tributos negativos.

.

PROCURE SABER

Sobre as perdas causadas por cada forma de degradação
ambiental na produção de alimentos.

A cada ano, os agricultores do todo o mundo perdem em suas terras cultiváveis cerca
de 24 bilhões de toneladas de camada superficial de solo além daqueles novos
formados. Só na década de 80, portanto, tivemos uma perda de 240 bilhões de
toneladas, valor superior à metade dos terrenos cultiváveis dos Estados Unidos.
Considerando que 24 bilhões de toneladas superior de solo é equivalente a 61
milhões de hectares com uma polegada de espessura, teremos uma redução de 6% na
colheita de grãos nessa área, ou sejam, 146 milhões de toneladas (produtividade de
2,4 t/hectare), que significa uma redução de 9 milhões de toneladas por ano.

CONTINENTE
África
Ásia
Austrália
Europa
América do Norte
América do Sul

LEVE

MODERADA

SEVERA

TOTAL

60
56
38
69
70
73

23
28
55
25
23
17

17
16
7
6
7
10

100
100
100
100
100
100

Fonte: U.S Department of Agriculture – Economic Research Service.
Tabela 1.5

Estimativa da degradação do solo no final da década de 70.

Na Tabela 1.5 vemos que todos os continentes possuem alguns solos severamente
degradados, mas a Ásia e a América do Sul os possuem numa proporção muito maior
que a América do Norte e a Europa.
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PROCURE SABER

Sobre dados mais atualizados sobre a degradação do solo e
sobre técnicas de recuperação, para comparar com os
números mostrados acima.

ANO

TERRA PARA GRÃOS
Área Total

1950
1960
1970
1980
1990
2000
Tabela 1.6

(milhões de ha)
593
651
673
724
720
720

VARIAÇÃO PER CAPITA
(por década)

Área per Capita
(ha)
0,23
0,21
0,18
0,16
0,14
0,12

- 8%
- 15%
- 11%
- 16%
- 15%

Área destinada ao cultivo de grãos, em todo o mundo. Fonte:
Worldwatch Institute.

A Tabela 1.6 mostra que os ganhos e as perdas da década de 90 podem ser
contrabalançados, mas a tendência de diminuição global da área de grãos por pessoa
continuará. O Brasil é um dos poucos países capazes de contribuir com novas terras
próprias para cultivo.

PROCURE SABER

Sobre a evolução do Brasil como país produtor e exportador
de grãos.
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ANO

TERRA CULTIVÁVEL IRRIGADA
Área Total

1950
1960
1970
1980
1990
2000

(milhões de ha)
94
136
188
236
259
279

VARIAÇÃO PER CAPITA
(por década)

Área per Capita
(ha)
0,037
0,045
0,051
0,053
0,049
0,012

+ 22%
+ 13%
+ 4%
- 8%
- 8%

Fonte: Worldwatch Institute.
Tabela 1.7

Área destinada ao cultivo de grãos, em todo o mundo.

Na Tabela 1.7 vemos que a perspectiva para a expansão da área bruta irrigada em
todo o mundo é apenas um pouco mais promissora. No início da década de 80 a
maior parte dos locais economicamente atraentes para serem utilizados como
reservatórios de irrigação já tinha sido explorado. A marcha da expansão da área
irrigada foi retardada, diminuindo para valores aquém da taxa de crescimento da
população. Os ganhos obtidos poderão ser ultrapassados pelas perdas resultantes de
alagamentos, salinização, diminuição de lençóis freáticos e a obstrução, com lama
dos reservatórios existentes. Na Tabela 1.8, temos dados sobre a área irrigada em 15
países mais Irrigados do mundo, em 1986 e na Tabela 1.9 as terras irrigadas
danificadas pela salinização.
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PAÍS
Índia
China
Ex-URSS
Estados Unidos
Paquistão
Indonésia
Irã
México
Espanha
Turquia
Egito
Tailândia
Itália
Japão
Romênia
Outros
TOTAL MUNDO

ÁREA IRRIGADA
BRUTA (Milhões de HA)
55.000
46.000
21.000
19.000
16.000
7.300
5.800
5.300
3.300
3.300
3.200
3.200
3.000
3.000
3.000
52.000
250.000

E NE RGÉ TIC O MUN D IA L

PARCELA DE TERRA
CULTIVADA IRRIGADA
33%
48%
9%
10%
77%
34%
39%
21%
16%
12%
100%
16%
25%
63%
28%
9%
17%

Fonte: U.N. Food and Agriculture Organization, Production Yearbook.
Tabela 1.8

Área Irrigada Bruta, em 15 países mais irrigados do mundo, em 1986.

PAÍS
Índia
China
Estados Unidos
Paquistão
Ex-URSS
Outros

TOTAL MUNDO

ÁREA DANIFICADA
(MILHÕES DE HA)
20,0
7,0
5,2
3,2
2,5
37,9
60,2

PARCELA DANIFICADA
DE TERRA IRRIGADA
36%
15%
27%
20%
12%
24%
24%

Fonte: Diversos relatórios.
Tabela 1.9

Terras irrigadas danificadas pela salinização.
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A perda de solos e a crescente escassez de água em face da escalada constante de
necessidades mundiais de alimento fornecem um quadro igualmente sombrio. Uma
área maior do que o continente africano e habitada por mais de um bilhão de pessoas
está agora em risco de converte-se em deserto; de 6 a 7 milhões de hectares de terra de
lavoura perdem-se anualmente por erosão; cerca de 1,5 milhão, em sua maior parte
irrigada, perde-se para alagados, salinização e alcalinização. O consumo de água
duplicou, pelo menos, neste século e poderá duplicar de novo nas próximas décadas.
Em 80 países em desenvolvimento, com 40% da população mundial, a água já
constitui uma séria limitação ao desenvolvimento.
+

A acidez é medida pela concentração de H (íons de hidrogênio) num meio em
unidades de pH, que é o logaritmo negativo (na base 10) da concentrações de H . O
ponto neutro é um pH de 7, o da água pura, uma situação em que o pH contém
tantos íons positivos quanto negativos. Valores típicos do pH para outras substâncias
são dados da Tabela 1.10.
+

SUBSTÂNCIA

pH

Água do mar
Água pura
Sucos cítricos
Algumas ocorrências de chuvas
Neblina e fog

8,2
7,0
3–4
2,2
1,7

Fonte: The Energy-Environment Connection.

Valores típicos do pH.

Tabela 1.10

Os líquidos com pH menor que 7 são ácidos e aqueles acima de 7 são básicos. O pH
da precipitação de chuva ácida nos EUA e na Suécia se situa tipicamente no intervalo
4-5.
Os dois principais ácidos na chuva ácida são o sulfúrico (H SO ) e o nítrico
(HNO ). Esses ácidos são formados na atmosfera a partir do dióxido de enxofre
(SO ) e dos óxidos de nitrogênio (NOx). Os produtos da queima de combustível
fóssil, SO e NOx podem ser levados pelo vento a distâncias de até 1000km do ponto
da emissão. Isso ocasiona chuvas ácidas distantes da fonte primária de poluição,
2

4

3

2

2
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tornando-o, assim, um problema regional que atravessa as fronteiras nacionais. SO
e NOx causam danos por meio de dois mecanismos:

2

- precipitação seca – causando danos à vegetação e as estruturas; ou
- precipitação úmida – quando dissolvidos na chuva, na água das chuvas ou em
vapores dágua atmosféricos.

PROCURE SABER

Sobre os lagos no mundo que apresentam evidências de
acidificação.

A química do processo de produção é entendida apenas parcialmente no momento.
Parece que vários mecanismos podem ocasionar a formação de ácidos e que as
reações químicas dominantes dependem da localização e das condições do tempo,
assim como da composição química da atmosfera local. A luz solar, fuligem e os
restos de metais também podem acelerar o processo de formação ácida sob certas
circunstâncias.
As emissões antropogênicas de enxofre (S) e de nitrogênio (N) em cada continente
são mostradas na Tabela 1.11.

CONTINENTE
América do Norte
América do Sul
Europa
África
Ásia
Austrália

S (enxofre)

N (nitrogênio)

19
4
35
2
18
1

7
0,8
8
0,5
5
0,5

Fluxo Natural para a Atmosfera, entre 65 e 125.
Tabela 1.11

Emissões anuais antropogênicas de S e N (em teragramas – 10 g).
12

Há um fluxo natural de óxidos de S e N devido a emissões vulcânicas, queima de
biomassa, iluminação, dentre outros. Esse fluxo natural não gera fluxos de
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2

precipitação maiores do que aproximadamente 0,28 gS/m /ano porque é
uniformemente espalhado. O que é realmente significante, contudo, é o fluxo de
origem antropogênica porque é concentrado em umas poucas regiões industriais.

REFLITA

Sobre a possibilidade de conflitos bélicos em todo o mundo
para que alguns países tenham acesso à água.

O padrão de crescimento da área total irrigada da Figura 1.3 obedece ao
comportamento da curva conhecida do crescimento em forma de "S". O aumento da
produção de grãos por hectare, à semelhança dos processos de crescimento biológico
num ambiente finito, também acabará por obedecer fielmente ao curso do
crescimento em forma de "S". Houve um certo nivelamento durante a década de 80 e,
nesse caso, a tendência já descreveu a curva final da extremidade do "S" e já se tornou
plana. O que não se sabe é até que ponto as produções de grãos, em países de
agricultura avançada, se acham próximas da extremidade da curva em "S".

Figura
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PROCURE SABER

Sobre o desenvolvimento da teoria da curva em “S”.

O uso de fertilizantes depende da contínua difusão de sementes de alto rendimento.
A adoção dessas variedades de plantação também segue uma tendência em forma de
"S". Os agricultores utilizam os fertilizantes a princípio lentamente e aumentam à
medida que alguns de espírito inovador passam a plantá-la. A seguir, mais
rapidamente, um número maior de agricultores utiliza esse sistema, à proporção que
reconhecem suas vantagens. Por fim, o ritmo de sua adoção diminui e, à medida que
as plantações das novas linhagens vão ocupando todas as áreas de terra adequadas ao
plantio, o aumento cessa, nivelando a curva de crescimento.
Embora tenha havido expansão na base de produção com maior plantio, maior
rebanho e mais barcos pesqueiros, grande parte do crescimento sem precedentes na
produção de alimentos decorre de um incrível aumento que produtividade. O
declínio da disponibilidade de terras agricultáveis, provocada pelo aumento
populacional, fez os planejadores e agricultores se concentrarem no aumento de
produtividade, conseguido nos últimos 35 anos mediante:
a) o uso de novas variedades de sementes desenvolvidas para maximizar o
rendimento, facilitar o cultivo múltiplo e resistir às pragas;
b) a aplicação de mais fertilizantes químicos, cujo consumo aumentou mais de
nove vezes;
c) o uso de mais pesticidas e produtos químicos similares, que aumentou 32
vezes;
d) o aumento das áreas irrigadas, que mais do que duplicaram.

REFLITA

Sobre os problemas causados ao meio ambiente com as
técnicas de aumento da produtividade agrícola.
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As estatísticas globais mascaram as grandes diferenças regionais. Os efeitos das novas
tecnologias têm sido desiguais, tendo em certos aspectos ampliado a defasagem
tecnológica agrícola.
Nas últimas décadas surgiram três grandes tipos de sistemas de produção de
alimentos; a agricultura industrializada, a agricultura da Revolução Verde e a
agricultura pobre em recursos.

PROCURE SABER

Sobre as perspectivas regionais de desenvolvimento
agrícola no mundo.

1.7

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

Há cinco séculos, a descoberta do Novo Mundo mostrava que a Terra era mesmo
redonda e, portanto, limitada. A descoberta de imensas extensões de terra permitiu
que os homens mantivessem, até hoje, a ilusão de que as riquezas da natureza eram
inesgotáveis e que podiam, impunemente crescer em número e multiplicar
desordenadamente suas necessidades.
Os progressos do passado foram acompanhados pelo enorme recrudescimento na
escala de impacto humano sobre Terra. Desde 1900, a população mundial mais do
que triplicou. Sua economia cresceu 20 vezes. O consumo de combustíveis fósseis
aumentou 30 vezes e a produção industrial 50 vezes. Cerca de 80% desse crescimento
aconteceu a partir de 1950 e uma elevada proporção é insustentável.
A partir da II Guerra Mundial, os governos estiveram preocupados com a
interdependência econômica, a conjugação de economias nacionais e regionais num
sistema global. A espetacular produção industrial permitiu melhores condições de
vida da humanidade, enquanto provocava o aumento da demanda de bens e
materiais de toda espécie. Produzia-se cada vez mais e a melhor preço, reduzindo
empregos e permitindo que mais pessoas adquirissem maior quantidade de bens. A
oferta alimentava a demanda. Para mantê-la, começaram-se a produzir bens
efêmeros. Os anúncios publicitários e as técnicas de comercialização obtiveram
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enorme sucesso associando o consumo desses bens à imagem da felicidade. A
produção de bens efêmeros engendra o desperdício de energia e de recursos naturais,
além de produzir grandes volumes de lixo prejudicial ao meio ambiente.

REFLITA

Sobre o desperdício de energia e a degradação de recursos
naturais decorrentes da produção de bens supérfluos.

Os sinais de resposta da Terra são inconfundíveis, aparecendo o aquecimento global
como maior expressão. Outras formas são o buraco na camada de ozônio, a chuva
ácida na Europa, a degradação do solo na África e na Austrália, o desmatamento e a
perda de espécies nas florestas tropicais, como a Amazônia. Ignorar hoje o sistema
ecológico é comprometer os outros. Esta é a nova realidade do século, suscitando
questões fundamentais de como são tomadas as decisões econômicas e políticas.
O planeta ainda possui recursos consideráveis, mas já começou a competição entre as
vitais ou supérfluas necessidades do homem e os meios de atendê-las. Nosso modelo
de crescimento econômico exige muito dos componentes do meio ambiente,
combinando um descontrolado crescimento demográfico, principalmente nos países
pobres, e um desenfreado consumo de bens materiais e energia, notadamente nos
países ricos. A década que abre os portais do século XXI é um período de grandes
perspectivas, grandes riscos e grande complexidade. Os acontecimentos aceleram-se
em várias frentes (econômica, ecológica, tecnológica e política) forçando profundas
mudanças nas relações entre pessoas, governos e nações.

REFLITA

Sobre os custos dos desperdícios de energia nos países ricos
e a falta de recursos para o consumo nos países pobres.

A população mundial cresce atualmente à taxa de 170 indivíduos por minuto, ou
seja, o equivalente à população do Canadá a cada três meses. A ética obriga a
alimentar, vestir e alojar todos esses novos cidadãos do mundo. Isso é difícil de
conseguir, devido às desigualdades na divisão das riquezas naturais. E, na aldeia
global, todos aspiram a essa sociedade de consumo que é o apanágio dos países
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industrializados. Se a população humana chegar aos 10 bilhões de pessoas, a
atividade econômica terá que aumentar de cinco a dez vezes nos próximos 50 anos a
fim de habilitar essa população a satisfazer suas necessidades básicas e aspirações
mínimas. As aspirações são tão importantes quanto às necessidades. Esse aumento
na atividade econômica traduz-se em um novo e colossal ônus imposto a ecosfera e
suscita a questão da sustentabilidade. Um incremento desse porte pode parecer
colossal, mas apenas reflete a continuação das taxas de crescimento anual de 3,2% a
4,7%. E sabemos que hoje muitos governos não conseguem, sequer, satisfazer as
necessidades mais básicas de sua população. Mais de 1,3 bilhão não tem acesso à
água potável; 880 milhões de adultos são analfabetos; 770 milhões têm alimentação
insuficiente para uma vida em "pobreza absoluta" e a cada 14 milhões de crianças,
cerca de 10% do número de crianças nascidas anualmente, morrem de fome.

PROCURE SABER

Sobre as causas dessas mortes e faça uma relação entre
elas e os resíduos decorrentes da produção e do consumo
de energia.
Em parte, isto é função da concentração do crescimento econômico no Norte, nos
últimos 40 anos. Com 25% da população do mundo, os países industrializados
consomem cerca de 80% dos bens mundiais. Isto significa que 75% da população
mundial fica com 20% do seu produto. E esse desequilíbrio cada dia se agrava com
recrudescimento de tensões Norte-Sul e números crescentes de populações pobres
vulneráveis.
Para reduzir, em vez de aumentar, a pobreza em massa durante a primeira parte
desse século, os países em desenvolvimento teriam que elevar sua renda per capita
em 3% ao ano. Um crescimento nesse nível exigiria um crescimento global da renda
nacional de cerca de 5% ao ano nos países em desenvolvimento da Ásia, mais ou
menos 5,5% na América Latina e 6% na África e Ásia Ocidental.
Em nome do progresso material e do bem estar social, passando pela conquista de
uma hegemonia ideológica internacional, duas dezenas de países ricos devastaram,
contaminaram, exauriram e exploraram os recursos naturais do planeta. Com 16% da
população terráquea, respondem por 83% da poluição universal. Em nome da
Guerra Fria, a corrida armamentista mantinha uma discussão de supremacia na
linha Leste-Oeste, aparecendo no rateio 4,2 toneladas de dinamite para cada
exemplar da Humanidade. Os países do Norte (ricos), de dedo em riste, acusam os
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países do Sul (pobres) pela poluição e querem descontaminar o Primeiro Mundo,
preservando os recursos naturais do Terceiro Mundo. A ordem é incorporar as
tecnologias limpas que estão vendendo, para que deixem de utilizar processos
tecnológicos sujos com os quais tornaram-se ricos. Literalmente significa o "faça o
que eu digo, mas não faça o que eu faço".

REFLITA

Sobre a nossa necessidade de crescimento econômico,
provavelmente degradando o meio ambiente e as pressões
para que esse crescimento seja feito com tecnologias
impostas pelos países mais poluidores do meio ambiente.
Nos países civilizados, local emissor dessa cultura e consciência ambiental, não
podemos recolher, para o caso, bons exemplos. Nos Estados Unidos, os pesticidas da
família DDD colocam em risco a sobrevivência de dezenas de espécies animais e
vegetais. A capa florestal americana desapareceu em algumas décadas. O pombo
migrador do norte foi totalmente exterminado em 1914. O Periquito da Carolina, o
pingüim Alca Impennis, o condor da Califórnia, o bisonete da América, o alce
americano, ursos, lobos e felinos foram exterminados em um século. Ainda hoje
vemos nos enlatados da televisão as cavalarias do General Custer dizimarem os peles
vermelhas. Na Europa, não há florestas. Existem bosques, que são exibidos como
prova de preservação, mas suas características ecológicas são muito diferentes das
que tinham as florestas de 800 anos atrás. Do século XVII ao século XX,
desapareceram da Europa os bodes selvagens, leões, ursos e lobos, muito mais e em
maior quantidade do que as famílias sob ameaça hoje na Amazônia. O fato industrial
era evidentemente irreversível, argumento usado para justificar a ação antinatureza
da época, o lançamento de poluentes do mar, nos rios e no espaço. Se todo o planeta
consumisse energia com hábitos e ritmos dos habitantes da América do Norte, seria
preciso multiplicar, simultaneamente, por 3 as produções de petróleo, por 7 as de gás
natural, por 10 as de carbono e por 60 o número de usinas nucleares hoje em
operação. Do ponto de vista ambiental, tal hipótese é aterrorizante porque a poluição
do ar e ameaça global de mudanças climática nos levaria, aceleradamente, para nossa
própria destruição.

REFLITA

Sobre qual o modelo de desenvolvimento que queremos e
qual o perfil de consumo de energia dele decorrente.
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O dilema está, de um lado, que é necessário o desenvolvimento das atividades
econômicas para a satisfação das necessidades da população, que aumenta
rapidamente; do outro, está a pressão que essas atividades exercem sobre o meio
ambiente e nos sistemas indispensáveis para a manutenção da vida no planeta Terra.
O atestado disso está na poluição do ar e da água, na degradação dos solos, na
destruição das paisagens naturais, na acelerada extinção de espécies animais e
vegetais, na gradativa destruição da camada de ozônio e nas mudanças climáticas
ocasionadas pelo consumo predatório de energia.

PROCURE SABER

Sobre eficiência, custos e disponibilidades das tecnologias
limpas no Brasil.

Os países ricos possuem capital e tecnologia para resolver os problemas residuais de
saneamento básico e buscam reduzir os níveis da infestação química na produção de
alimentos. Entretanto, fica difícil produzir energia limpa, porque sua geração de
eletricidade é basicamente térmica, queimando carvão, gás natural ou petróleo.
Endividados e inadimplentes, os países da América do Sul não dispõem de recursos
financeiros para utilizar tecnologias sujas e muito menos para adquirir tecnologias
limpas.

REFLITA

Sobre o conflito existente nos países em desenvolvimento
decorrente da necessidade de um modelo energético mais
limpo e a falta de recursos e/ou tecnologias próprias para
chegar a ele.

1.8

A QUESTÃO ENERGIA X MEIO AMBIENTE

1.8.1

O FUTURO DO CLIMA

O planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos e está envolvido por uma atmosfera que
garante a vida de plantas e animais. Ela é composta por 78% de nitrogênio, 21% de
oxigênio e 1% de outros gases, como o dióxido de carbono, argônio, hidrogênio e
hélio. Sem atmosfera, a temperatura subiria a mais de 100 graus durante o dia e

38

R E CURS OS E N ERG ÉTI COS

P AN OR AMA

E NE RGÉ TIC O MUN D IA L

cairia para menos de 100 graus abaixo de zero durante a noite. A atmosfera é
transparente a 70% dos raios do Sol e os 30% restantes são refletidos de volta para o
espaço antes de nos atingir. Os 70% que passam são responsáveis pelo clima e demais
condições físicas da Terra. Desses, 23% são consumidos nos ciclos hidrológicos:
-

evaporação;

-

precipitação; e

-

circulação da água.

Os 47% que restam são absolvidos sobre forma de calor, pelos oceanos e pelo próprio
solo. Nossa temperatura ambiente é de mais ou menos 30 graus devido à presença de
pequenas quantidades de gases, sendo CO (dióxido de carbono) o mais abundante.
2

Observemos como fato semelhante o que acontece com um automóvel, quando
estacionado num lugar de sol intenso. Mesmo com os vidros fechados, a luz do sol
penetra porque eles são transparentes e aquecem o estofamento. Entretanto, o calor
que entra não consegue sair porque os vidros são também isolantes térmicos, razão
pela qual a temperatura interna do carro pode chegar a 60 graus, mesmo que os
termômetros externos marquem 25 graus. As estufas nas quais se cultivam flores e
vegetais, funcionam com o mesmo principio. Este é o chamado "efeito estufa".

PROCURE SABER

Sobre a importância da atmosfera de seus “gases do efeito
estufa” que permite a vida na Terra.

Os gases de estufa provêm, sobretudo, de fontes naturais, mas fontes criadas pelo
homem tornaram-se sumamente significativas. As interações entre os sistemas
humanos os sistemas ambientais tem duas interfaces críticas. Uma delas é o
subconjunto das ações humanas que atuam como causas próximas de mudança
ambiental, ou seja, que alteram diretamente os aspectos do meio ambiente. A outra, é
o subconjunto de resultados dos sistemas ambientais que afetam proximamente
"aquilo que os seres humanos valorizam".
As mudanças climáticas antropogênicas podem aclarar as relações envolvidas. Cada
sistema humano tem suas próprias dinâmicas internas, e cada um deles também
interage com outros sistemas humanos e com o meio ambiente. Poderemos ver em
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seguida, que algumas atividades dos sistemas humanos são causas significativas de
mudança ambiental global.

Figura

1.4

Interações entre os sistemas humanos e ambientais.

"Aquilo que os seres humanos valorizam" refere-se não somente aos resultados que
afetam à saúde e ao bem estar social, mas também resultados como a extinção das
espécies, ruptura dos ecossistemas e perda da beleza natural, sobre os quais os seres
humanos possam depositar valor estético espiritual ou intrínseco, induzido pelo
homem origina-se no dióxido de carbono (CO ) o qual resulta principalmente da
queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás natural) e desmatamento. O
carvão é o maior poluidor (87kg/MJ), seguido pelo petróleo (72 kg/MJ) e pelo gás
natural (50 kg/MJ).
2

REFLITA

Sobre o que significa “aquilo que os seres humanos
valorizam” para diversas populações em diferentes regiões
do planeta.
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Os CFCs usados em espumas, aerossóis, refrigerantes e solventes são responsáveis
por cerca de um quarto de efeito estufa induzido pelo homem. O metano (CH ),
proveniente de pântano, brejos, arrozais, gado e combustíveis fosseis, é também um
contribuinte significativo, assim como o oxido nitroso (N O) de fertilizantes,
desmatamento e, mais uma vez, dos combustíveis fósseis. Outros elementos gasosos
em quantidades diminutivas incluem o monóxido de carbono (CO) e o ozônio (O ).
4

2

3

Antes da Revolução Industrial, nos períodos interglaciais, a qualidade de CO na
atmosfera não excedia 0,028% (280 partes por milhão em volume). Nas épocas
glaciais é baixa, em média de 210 ppm, caindo para até 180 ppm.
2

Nos milhares de anos anteriores a meados do século XIX, manteve-se em torno de
275 ppm. A partir de então, porém, aumentou par 353 ppm em 1984 e está crescendo
anualmente à razão de 0,5% ou 1,8 ppm ao ano. Foi feita uma projeção das
concentrações atmosféricas no ano 2035 dos gases de efeito estufa comparadas às
anteriores à industrialização (ano 1860).
O dióxido de carbono aumenta de 280 para cerca de 470 ppm (partes por milhão),
metano de 1,1 para 2,9 ppm, e CFCs de zero para 0,0047 ppm. Embora as
concentrações do metano e CFCs pareçam pequenas, comparadas à do CO , os
efeitos não são desprezíveis.
2

As quatro últimas décadas de crescimento podem ser dividas em três períodos
distintos. De 1950 a 1973, o aumento das emissões de carbono manteve-se numa taxa
em torno de 4,5%; de 1973 a 1983, as emissões variaram, mas em média foram de 1%
ao ano; de 1984 em diante a taxa media é de 2,8%, sendo que em 1988 as emissões
chegaram a 3,7% anuais.
O carbono tornou-se um dos principais detritos da civilização industrial moderna.
Durante 1988 foram produzidas 5,66 bilhões de toneladas de queima de combustíveis
fósseis e outras parcelas de 1 a 2 bilhões de toneladas foi liberada pela derrubada e
queima de florestas. Cada tonelada de carbono despejada na atmosfera resulta em 3,7
toneladas de CO .
2
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DESCRIÇÃO
Concentração
atmosférica préindustrIal.
Concentração
atmosférica atual.
Taxa anual de mudança/
ano.
Taxa de vida atmosférica,
em anos.
Contribuição atual para
o efeito estufa (%).
PRINCIPAIS FONTES.

Dióxido de
Carbono
(ppmv)

Metano
(ppmv)

CFC 11
(pptv)

CFC 12
(pptv)

ÓXIDO
NITROSO
(ppbv)

280

0,8

0

0

288

353

1,72

280

484

310

1,8
(0,5%)

0,015
(0,9%)

9,5
(4%)

17
(4%)

0,8
(0,25%)

50 - 200

10

65

130

150

55

15

17 (CFCs 11-12)
7 (outros CFCs)

Carvão, petróleo, Pântanos,
Espumas,
arrozais,
gás natural,
aerossóis.
comb.
desmata
fósseis, gado refrigerantes, solventes

6
Comb.
fósseis,
fertiliza,
desmata

Fonte: Intergovernamental Painel on Climate Change.
Tabela 1.12

Principais gases de estufa afetados por atividades humanas.

Desde a década de 1850, o aumento dos gases causadores do efeito estufa deve ter
causado uma elevação de 0,3 a 0,7ºC na temperatura global média até esta data e
uma perspectiva de comprometimento de 0,7 a 16,5ºC no futuro. Se não forem
tomadas medidas para limitar as emissões de gases de estufa, ou seja, se
continuarmos com "o negócio como de costume" as temperaturas médias globais
aumentarão de 1,5 e 4,5ºC no próximo século, e os níveis dos mares elevar-se-ão
entre 20cm e 1metro, pelo derretimento das geleiras e, principalmente, pela dilatação
da água dos mares. Cerca de 90% do gelo do planeta está concentrado no continente
antártico e 6% na Groelândia. Apenas 3% estão nas ilhas antárticas e 1% nas
montanhas temperadas e tropicais (Alpes, Andes, Himalaia, Norte do Canadá e da
Europa), mais é de lá que virá a enxurrada. O gelo morto está nas montanhas. Na
Antártica, o gelo é frio, próximos do 8ºC negativo. Se todo o gelo do planeta
derretesse os oceanos aumentariam 70 metros em média, mais para isso seria
necessário um incremento de temperatura de 10 a 20ºC e milhares de ano. A ciência
prevê um derretimento de 4% desta cobertura de gelo, e não um derretimento das
calotas polares.
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PROCURE SABER

Sobre a taxa de mudança anual de todos os gases estufas.

Na Figura 1.5 mostramos os cenários de elevação de temperatura e nível do mar. O
cenário superior representa uma mudança resultante de uma expansão radical no uso
de combustíveis fósseis e outras atividades que emitem gases de estufa. O cenário
médio de 0,3 graus é resultante de estimativas, variando de 0,06ºC por década, a taxa
baixa de mudança de temperatura, e um taxa elevada de 0,8ºC por década. No que se
refere às taxas de elevação do nível do mar, as estimativas correspondentes vão desde
uma queda de 1cm por década até uma elevação de 24cm por década, com o cenário
médio de 5,5cm em cada dez anos.

a. Mudança de Temperatura Global.
b. Mudança global do Nível do Mar.
Figura

1.5

Cenário de elevação de temperatura e nível do mar.
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Um levantamento feito pelo UNE, em 1989, representa a primeira tentativa de
analisar sistematicamente as regiões mais vulneráveis com elevação do nível do mar.
Foram utilizados quatro critérios para determinar a "vulnerabilidade":
1) a participação da área total de terra situada entre zero e 5m acima do nível do
mar;
2) a densidade das populações litorâneas;
3) o grau de produtividade agrícola e biológica nas áreas com pouca elevação
acima do nível do mar;
4) regiões com melhores levantamentos das áreas costeiras inundáveis e florestas
de mangues de maré.
A elevação do nível do mar não provocará uma catástrofe, apregoada por alguns, mas
sérias conseqüências socioeconômicas. As praias das nações do Caribe, que têm
apenas 20m de largura, encolherão 1m para cada centímetro de elevação do nível do
mar. Muitas das pequenas nações insulares poderiam virtualmente desaparecer.
Várias poderiam perder áreas costeiras que sustentam grande parte da sua população
e infra-estrutura econômica. Boa parte do território de Bangladesh, com elevação de
apenas 50cm em relação ao nível do mar, seria inundada, atingindo milhões de
pessoas. Uma elevação de 1,5 a 2,0m inundaria também a maior parte da ilhas
Maldivas e ameaçaria quase metade da população econômica da Tailândia. As areias
de todas as praias brasileiras poderiam ficar submersas até o final do próximo século.
Os dez países mais "vulneráveis" a elevação do nível do mar são: Bangladesh, Egito,
Gâmbia, Indonésia, Ilhas Maldivas, Moçambique, Paquistão, Senegal, Suriname e
Tailândia.

REFLITA

Sobre os problemas políticos, econômicos e sociais
resultantes da elevação do nível dos mares e formas de
compensação.
Na Tabela 1.13, temos estimativas dos fatores que contribuirão para a elevação do
nível do mar por volta do ano 2100, feitas através de estudos de varias entidades.
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EXPANSÃO
TÉRMICA

ESTUDO

Academia Nacional
de Ciências (1983)
Agência para a
Proteção do Meio
Ambiente (1983)
Academia Nacional
de Ciências (1985)
Thomas (1985)
Hoffman (1980)
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DERRETIMENTO

TOTAL

GELEIRAS
ALPINAS

GROELÂNDIA

ANTÁRTICA

30

12

12

-

70

28 -115

-

-

-

56 – 345

10 - 30

10 – 30

-10 a +100

50 - 200

-

28 - 83

12 - 27

6 - 27

0 – 200
12 - 220

57 - 368

Fonte: J.S.Hoffman – Future Global Warming and Sea Level Per Brun – Iceland Symposium, 1985 – National
Energy Authority, 1986.

Estimativas diversas dos fatores que contribuirão para a elevação do
nível do mar em torno do ano 2100 (em cm).

Tabela 1.13

O "efeito estufa" é a maior de todas as ameaças a atmosfera, mas as alterações do
meio ambiente são causadas também pelo "buraco do ozônio" e pela "chuva ácida". A
camada de ozônio fica entre 15 e 45km de altitude e lá, na estratosfera, ela bloqueia
os raios ultravioletas do Sol. Sem o ozônio a radiação solar destruiria as plantas,
provocaria cegueira e câncer de pele nas pessoas que ficassem expostas a ele.

1.8.2

QUEM PRODUZ O EFEITO ESTUFA

A produção e o uso da energia, no nosso estágio atual de conhecimento, são
responsáveis por 57% do incremento no aquecimento médio global. Os CFCs (clorofluor-carbonos) são responsáveis por 17%; as práticas agrícolas por 14%; o
desmatamento por 9%; e outras atividades industriais pelos 3% restantes. Os
principais gases estufas antropogênicos são o CO (dióxido de carbono) que participa
com 55%; o CH (metano) com 11%; o N (óxido nitroso) com 6%; os CFCs com
24%, e os 4% restantes de outros tipos. Na Figura 1.6 podemos melhor visualizar os
fatores que aumentam o "efeito estufa", tanto por atividade (lado esquerdo do
gráfico), como por meio dos principais gases-estufa antropogênicos (lado direito do
gráfico).
2

4
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1.6

Fatores que aumentam o efeito estufa.

Se a atividade que mais aumenta o estufa é o uso/produção de energia, a nossa
principal tarefa passa a ser eliminar ou minimizar as emissões no CO . Os grandes
responsáveis pela queima de combustíveis fósseis são as termelétricas, que usam
carvão, petróleo e gás natural, e os automóveis e caminhões, que consomem gasolina
e diesel nos seus motores.
2

Como exemplo citamos que um habitante dos Estados Unidos, em média, consome 9
vezes mais energia do que um brasileiro. Entretanto, se o enfoque for energia por
cada 1000 dólares produzidos, vemos que o consumo de energia dos Estados Unidos
já passa a ser mais eficiente do que o brasileiro.
Na Tabela 1.14 mostramos dados de intensidade energética em alguns países.
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PAÍSES COM ECONOMIA DE MERCADO
Suécia
França
Japão
Espanha
Alemanha*
Itália
Reino Unido
Estados Unidos

8,6
8,6
9,7
11,8
11,8
12,9
17,2
19,3
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PAÍSES COM PLANEJAMENTO CENTRAL
Ex - Iugoslávia
Polônia
Alemanha**
Ex -Tchecoslováquia
Ex – URSS
Romênia
China
Hungria

21,5
26,9
29,0
30,1
32,3
37,6
40,9
49,5

Fonte: Worldwatch Institute, 1987.
* Ocidental
Tabela 1.14

** Oriental

Intensidade energética, em países selecionadas. (Em Mj/US$ do PIB).

É claro que esses valores são, obviamente, sensíveis as taxas de câmbio adotadas e
não podem substituir comparações cuidadosas de intensidade técnicas de cada setor e
produto, mas podem ser encarados como indicadores qualitativos de uma grande
diferença entre países de economia de mercado e os de planejamento centralizado.
Essas disparidades são notáveis e podem citar algumas das possíveis razões:
a) a formação deficiente dos preços, como na antiga URSS, congelados desde
1928, sem nenhum substituto regulador eficaz;
b) outros países como a Hungria, usam na contabilidade industrial o custo de
fabricação embutido uma certa margem de lucro, criando assim incentivo
impertinente a maximização de insumos por unidade produzida;
c) tecnológicas obsoletas, algumas delas dos anos 30, principalmente nas
siderúrgicas, com controles e manutenção insatisfatórios;
d) maior ênfase nas indústrias de materiais básicos do que na de manufaturados.
Se tomarmos os Estados Unidos como exemplo, em cada dólar de valor
adicionado, as indústrias básicas consumiriam 14 vezes mais energia e cerca de
5 vezes mais eletricidade do que nas de manufaturados.
É preciso realçar que esse tipo de contabilidade, à medida que se movimenta do
tronco para os galhos e ramos (diagrama em árvores), a análise passa a depender
mais das ciências sociais. Para cada mudança ambiental há diversos tipos de
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contabilização possíveis, cada uma com consistência, mas realçando diferentes
aspectos da contribuição humana. Essas contabilidades não fazem nada por si
mesmas, mas iluminam as forças propulsoras que estão por trás das causas próximas
da mudança global. Por exemplo, a taxa de participação de mão-de-obra feminina
afeta o modelo energético de diferentes maneiras. Nesse caso, tende a aumentar o
número de automóveis e quilômetros rodados por família, um número maior de
viagens de avião, aumento na demanda de aparelhos domésticos, de processo de
congelamento e aquecimento para aprontar as refeições.

PROCURE SABER

Sobre o que muda nas projeções de mercado de energia
com uma população em que as mulheres tendem a ser
maioria.
Esse tipo de contabilidade é também limitada no sentido de que pode avaliar as
atividades humanas em relação a alguns critérios, mas não enfocam a
irreversibilidade. Como por exemplo, referimo-nos as futuras emissões CO na
China. Três quartos das emissões chinesas são provenientes da queima de carvão. O
rápido aumento do consumo de carvão (62 milhões de toneladas em 1952 para 802
milhões em 1985) pode ser atribuído à industrialização, eletrificação e crescimento
populacional.
2

Uma maneira simples de se analisar o uso de energia na China é por meios da
seguinte equação:
E= P x PNB/P x E/PNB
Em que:
E = consumo de energia; P = população; PNB = produto nacional bruto.
Deste modo, o uso da energia é o produto da população, produção econômica per
capita e intensidade energética.
O uso de energia pelos chineses em 1987 foi 435% maior do que o utilizado em 1965,
enquanto a população representava 147%, o PNB per capita 305% e o PNB 97% dos
níveis de 1965, segundo dados do Banco Mundial.
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Temos então:

4,35E

1965

=1,47P

1965

x 3,05PNB/P

1965

x 0,97E/PNB

1965

Chegamos a concluir que 2/3 do rápido crescimento do consumo de energia pelos
chineses deve-se ao desenvolvimento econômico e o restante ao aumento
populacional. Entretanto, um olhar mais atento na relação entre o uso da energia e o
PNB nos mostra um panorama com mais ênfase na tecnologia e ao seu controle
social. A China cresceu, mas usa energia de forma intensiva. Na Tabela 1.15
podemos ver que os chineses são intensivos no uso da energia pelo seu processo de
industrialização e pela baixa eficiência.

PAÍS

INTENSIDADE DE
ENERGIA*

PRODUTIVIDADE**

1,81
1,75
1,37
1,30
0,91
0,69

76
78
100
106
151
199

0,41

335

0,60

229

0,34

404

China
Polônia
Hungria
África do Sul
Jamaica
Índia
40 outros países
de baixa renda
53 países de
renda média
25 países de
alta renda
Fonte: Banco Mundial, 1989.

* Quilogramas de equivalente de petróleo por dólar americano de PNB.
** Dólares americanos de PNB por barril de equivalente de petróleo.
Tabela 1.15

Intensidade de energia em países selecionados e em grupos de países.

As razões da ineficiência têm diversas causas:
1) usos finais ineficientes - na China, a queima de carvão é feita em pequenas e
antigas unidades compostas por casas e pequenas empresas. Nos Estados
Unidos, 85% do carvão são queimados para gerar energia elétrica, com
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eficiência de 36%. Na China esta eficiência é de 30% para 22% do total de
carvão utilizado. A maior parte do carvão chinês é queimado com rendimento
ainda mais baixo nas indústrias e nos fogões residenciais e fica entre 0 e 18% de
eficiência;
2) estrutura de preços - a política determina preços artificiais nas minas estatais,
abaixo do custo de produção, porque o governo reluta em elevar o preço com
medo da inflação e dos tumultos urbanos. O preço baixo ajuda a ineficiência;
3) economia do comando - a prática de produção ditada pelo governo,
combinada com a estrutura de preço, permite que empresas altamente
ineficientes continuem operando e produzindo prejuízos financeiros. As
empresas que utilizam energia de forma mais eficientes não têm nenhum
incentivo por falta de competição.

REFLITA

Sobre as pressões por energia e os reflexos nas finanças e
no meio ambiente caso sejam mantida na China uma taxa
de crescimento econômico de 9%.

PROCURE SABER

Sobre o modelo energético que foi idealizado para a China
e quais as dificuldades decorrentes de um sistema político
fechado para a implantação do mesmo.
Os dados históricos mostram que o desenvolvimento econômico bem sucedido dos
países ocidentais foi marcado por uma rápida industrialização e consumo altamente
dependente de energia, principalmente dos combustíveis fósseis, para depois declinar
de intensidade.
Na Tabela 1.16 vemos as emissões de CO relativas ao uso de energia, no qual o
Brasil ocupa uma boa posição por causa da grande participação da hidrelétrica na
produção.
2

50

R E CURS OS E N ERG ÉTI COS

P AN OR AMA

PAÍS

E NE RGÉ TIC O MUN D IA L

PER CAPITA
( t / h / ano )

POR ENERGIA
CONSUMIDA ( t / tep )

6369
3288
2984
2400
2056
2043
530

818,90
746,10
808,08
730,50
770,66
523,96
389,35

Estados Unidos
Alemanha
Reino Unido
Japão
Itália
França
Brasil
Fonte: Luiz Pinguelli Rosa.
Tabela 1.16

1.9

Emissões de CO .
2

PANORAMA GERAL

É mostrado um panorama mundial - histórico, atual e previsto - da população, do
consumo de energia, das reservas de combustíveis, dos efeitos ambientais e dos riscos
à vida humana com base nos resultados publicados de pesquisas em diversas áreas
como energia, meio ambiente, população e clima. Infelizmente, o espaço resumido só
nos permite tratar assunto de tão grande complexidade de forma superficial.
Um maior aprofundamento deve ser obtido com a leitura das referências
bibliográficas, que por sua vez não esgota, mas melhora sobremaneira as informações
aqui contidas. Alguns resultados são mostrados na forma de tabela e outros são
mencionados citando as fontes. Além disso, devido à dificuldade em obter dados
atuais, são usados alguns dados defasados em vários anos. Contudo, o objetivo desta
secção é apresentar o panorama geral, isto é, a tendência e ordem de grandeza destes
problemas, e os dados apresentados são adequados para este propósito.
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FONTE
PRIMÁRIA

ENERGIA (MBPE/D)

Petróleo

59

Carvão

41

Gás Natural

29

Hídrica
Nuclear

9
6

Outras

22

TOTAL

166

USO
Transporte
Indústria
Residências/Comércio
Geração elétrica
Perdas
Não-energético
Transporte
Indústria
Residências/Comércio
Geração elétrica
Não-energético
Indústria
Residências/Comércio
Geração elétrica
Perdas
Não-energético
Geração elétrica
Geração elétrica
Indústria
Residências/Comércio

ENERGIA (MBPE/D)
26
7
8
6
4
8
1
13
6
20
1
8
8
7
4
2
9
6
7
15

166

OBS: Mbpe / d = milhões de barris de petróleo equivalente por dia.
Tabela 1.17

Fluxos energéticos mundiais ( fontes primárias e seus usos ).

Na Tabela 1.17 foi mostrado o fluxo energético mundial em 1985. O total é de 166
milhões de barris de petróleo equivalente por dia ou 12,6 TW/a (terawatt-ano) por
ano. A participação do petróleo é de 35,5% ou 3,28 bilhões de toneladas (bt) por ano;
a do carvão mineral é de 24,7% ou 3,27 bt por ano; a do gás natural é de 17,5% ou
1,87 trilhão de metros cúbicos por ano; e as de fontes hídrica, nuclear e outras são
5,4%, 3,6% e 13,3%, respectivamente. A participação total dos combustíveis fósseis é
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77,7%. A grande parte (44%) do petróleo é usada para transporte;10, 12 e 14% são
usados para geração elétrica, indústria e residência/comércio, respectivamente; o
restante é usado para fins não-energéticos (14%) ou consumo interno ou perda nas
refinarias (6%). A maioria do carvão é usada para geração elétrica (49%) e na
indústria (32%) e o restante em residência/comércio e para transporte. Mais da
metade (55%) do gás natural é consumido igualmente em indústria e residência/
comércio e o restante para geração elétrica (25%), uso não-energético e perda na
transmissão.
Uma observação importante é a versatilidade dos combustíveis fósseis, utilizados
praticamente em todos os segmentos de utilização. Podemos também salientar que o
gás natural já está sendo usado em veículos automotores em vários países, inclusive
no Brasil, embora o segmento transporte não apareça. O carvão e o gás são usados
sem processamento, exceto lavagem no caso do carvão e alguns casos em que são
usados como matéria-prima nos processos químicos. Processado nas refinarias, o
petróleo se transforma em diversos produtos como gasolina, óleo diesel, combustível
de aviação, asfalto e produtos petroquímicos. A energia nuclear e a hídrica são usadas
exclusivamente para a geração elétrica e a energia elétrica, por sua vez, é usada em
indústrias e residência/comércio. Na verdade energia elétrica é usada para transporte
e a energia nuclear para outros propósitos como a dessalinização da água do mar,
mas estes usos também não aparecem porque são muitos pequenos. As outras fontes,
incluindo a biomassa, energia solar e eólica, com a soma total maior que a energia
nuclear e a hídrica combinadas, são usadas em indústrias e residência/comércio. A
capacidade mundial de geração elétrica no ano de 1985 foi de 2.400 GW (gigawatt) e
a energia elétrica consumida foi de 9.581 TWh. A taxa média de geração é cerca de 4
TWh (terawatt-hora) por ano por 1 GW de capacidade instalada.
O aumento histórico do consumo de energia primária e a variação de participação de
fontes são analisados na Referência [1]. Historicamente, o consumo total de energia
primária tem aumentado em ritmo acelerado desde a década de 1940 e continuará a
aumentar num futuro previsível. Os combustíveis fósseis continuam predominando,
porque na década de 1950 começou a maior participação do petróleo até os dias de
hoje. O consumo total dos combustíveis fósseis tende a diminuir, muito embora
exista a tendência de um incremento significativo do gás natural. A participação total
deles diminuirá, porque também estão entrando em fase comercial uma maior
utilização da energia solar e de outras fontes alternativas. A energia nuclear também
vem recuperando fôlego em grandes controvérsias porque sua geração de energia é
limpa, muito embora existam os problemas com os resíduos e com os terroristas.
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O aumento do consumo de energia reflete a mudança profunda da civilização
humana no último meio século, quando podemos citar vários fatores que
influenciaram e vão continuar influenciando essas mudanças:
• aumento da população mundial;
• industrialização e difusão de eletrodomésticos e carros particulares;
• concentração de população em centros urbanos;
• expansão de infra-estruturas como iluminação pública, transporte coletivo e rede de
água e esgoto.
Essas mudanças ocorreram principalmente nos países do primeiro mundo, que
chamamos aqui de desenvolvidos, e cerca de dois terços da população mundial que
se encontram nos países subdesenvolvidos e nos países em desenvolvimento ainda
estão sem estes benefícios da civilização moderna. Em países subdesenvolvidos os
consumos atuais não cobrem as necessidades básicas, tais como iluminação, gás de
cozinha e transporte coletivo. Não existe margem para a racionalização porque o que
é mesmo necessário é o aumento do consumo para que sejam atingidas as metas de
um padrão de vida razoável. Para essas pessoas terem acesso a essas mudanças no
modo de vida, o consumo terá muita intensidade energética porque também trará
consigo uma grande dose de desperdício. A escassez de recursos não permite o acesso
às tecnologias de maior rendimento e leva a adquirir os equipamentos mais baratos e
menos eficientes. A falta de educação também levará ao uso perdulário porque não
haverá cultura energética e as tarifas serão subsidiadas, distorcendo o valor real do
uso daquele bem. É a direção natural que todos devem seguir ou pelo menos que
aspiram, e um grande incremento de demanda de energia é o que se espera no
futuro. Obviamente que esse aumento ocorrerá inicialmente nos países em
desenvolvimento onde as taxas de crescimento da população são altas e a
industrialização e urbanização estão progredindo ou não demorarão muito a
acontecer.
Todos esses problemas do desenvolvimento, da economia e seus reflexos no meio
ambiente são conhecidos. A queima de combustíveis fósseis causa poluição do ar,
chuva ácida, efeito estufa e outros. Não de pode esquecer das necessidades de
crescimento da economia, de sustento e busca de melhores condições de vida da
população. Também não se pode deixar de conhecer as limitações dos recursos
energéticos. Isso tem levado os países industrializados a procurar outras fontes de
energia e buscar uma maior eficiência e racionalização no seu uso. Essas políticas,
aliadas às mudanças na base da pirâmide populacional, tem produzido bons
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resultados porque em alguns países o consumo está se aproximando de um nível
constante. O alto nível de consumo e a sinalização adequada de preços deixam
margens para a eliminação do supérfluo, mudanças de hábitos, uso de novos
equipamentos e maior eficiência nas transformações energéticas.
Na Tabela 1.18 mostramos uma comparação do consumo per capita em diversos
países selecionados, quando ficam evidentes as grandes diferenças existentes entre os
países. Podemos observar que nos países em desenvolvimento, como o Brasil e a
Nigéria, os combustíveis tradicionais (lenha principalmente) ainda contribuem com
uma parte significativa do consumo energético. Vemos também que o consumo de
combustíveis comerciais no Brasil é maior que na China e na Índia. Esses dois
países, os dois maiores do mundo em população, com um total de cerca de dois
bilhões de habitantes, vão precisar de aumentos maiores no consumo per capita de
energia do que no Brasil. Portanto, poderemos afirmar categoricamente que a
modernização destes países terá efeitos enormes no mercado de energia e no meio
ambiente global.

PAÍS
Canadá
Estados Unidos
Arábia Saudita
Alemanha Oriental
Suécia
Alemanha Ocidental
União Soviética
Reino Unido
Japão
Itália
Espanha
México
Brasil
China
Filipinas
Índia
Nigéria
Tabela 1.18

COMBUSTÍVEIS
COMERCIAIS
44,8
41,0
34,6
33,2
30,5
25,0
24,3
19,5
18,0
16,0
11,1
6,3
4,7
2,7
1,3
1,0
0,9

COMBUSTÍVEIS
TRADICIONAIS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,06
2,2
0,4
0,9
1,3
0,5

Comparação de consumo de energia entre países (consumo per capita
em barris de petróleo equivalente por ano, em 1988).
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Para as projeções das necessidades de energia, duas grandes avaliações devem ser
consideradas:
• a maior parte do aumento populacional ocorrerá nos países em desenvolvimento da
Ásia, África e América Latina, tais como China, Índia, Nigéria, Brasil, Bangladesh,
Indonésia e Paquistão;
• a industrialização e a conseqüente melhora no padrão de vida nesses países
multiplicada pelo crescimento da população resultarão em grandes aumentos de
demanda de energia.
Uma estimativa para esse aumento diz que a demanda de energia primária triplicará
até o final do século 21, passando de 8, em 1985, para 24 bilhões de toneladas de
petróleo equivalente por ano.
Atualmente, cerca de um terço da energia primária é usada para a geração de energia
elétrica. A estimativa é que chegue a 50% nesse período.
As reservas econômicas de combustíveis fósseis estarão esgotadas nesses prazos:
carvão, em 1500 anos; gás natural, em 120 anos; e petróleo, em 60 anos.
Essas estimativas estão levando em conta recursos ainda não descobertos. Por outro
lado, no atual perfil de utilização, se o consumo total cresce, as participações do
petróleo e do gás natural também aumentarão e o esgotamento ocorrerá antes do
mencionado.
Ao apresentarmos a Tabela 1.19 abaixo, temos que fazer as seguintes ressalvas:
• as grandezas das reservas são limitadas;
• as distribuições espaciais dessas reservas não são geograficamente uniformes;
• carvão está nos Estados Unidos, antiga União Soviética e China;
• petróleo, no Oriente Médio;
• gás Natural é mais equilibrado, com grandes concentrações privilegiadas na antiga
União Soviética e no Oriente Médio.
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FONTE
Carvão
Petróleo
Gás Natural
Hídrica
Nuclear
TOTAL

1937
Consumo Participação
(QUAD)
(%)
45
12
3
<1
0
60

74
20
5
1
0
100

E NE RGÉ TIC O MUN D IA L

1988
Consumo Participação
(QUAD)
(%)
96
131
65
22
17
321

30
38
20
7
5
100

QUAD = quadrilhão de BTU = 1,05 EJ (exajoule).
Tabela 1.19

Consumo mundial de energia e participação dos combustíveis.

Sempre é bom relembrar que:
- os combustíveis fósseis causam problemas à saúde humano e ao meio ambiente;
- a maioria dos gases SO é emitida na queima dos combustíveis fósseis e a maioria
do gás metano é emitida na agricultura;
2

- o principal componente do gás natural é o gás metano, CH ;
4

- sua exploração vem acompanhada de riscos de acidentes nas minas, no transporte e
nos locais de uso final;
- o fluxo atual do petróleo para o oceano é cinco milhões de toneladas por ano;
- o petróleo é uma mistura complexa de moléculas de longas cadeias de carbono e
hidrogênio;
- a poluição do ar devido à queima de carvão já causou uma série de milhares de
fatalidades;
- a situação de poluição do ar nas grandes cidades hoje é pior, causada
principalmente pela queima de petróleo em automóveis;
- os materiais existentes no ar não se resume aos gases como dióxido de carbono,
dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio: neles estão presentes também diversos
outros gases, ácidos e metais pesados como chumbo (Pb), mercúrio (Hg), níquel
(Ni), cádmio (Cd) e cobalto (Co), além de materiais tóxicos como o arsênio (As);
- esses materiais são parte emitidos diretamente das fontes identificadas e parte
aparecem em função das reações fotoquímicas no ar;
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- as reservas de carvão são grandes, mas trazem o agravante de que grande parte
(mais de metade da reserva americana) é da categoria betuminoso com alto teor de
enxofre. O problema do enxofre é que ele forma o ácido sulfúrico, que é corrosivo,
degrada a qualidade de produtos de aço, contribui para a poluição atmosférica e da
água;
- enxofre e silício são componentes do carvão que é composto por moléculas
irregulares de carbono contendo estes átomos;
- metais pesados e outros materiais tóxicos são emitidos nos esgotos e nos rejeitos da
fabricação de produtos industrializados, na agricultura, e na queima dos
combustíveis tradicionais;
- para melhoria das características da queima da gasolina nos automóveis está sendo
adicionado o chumbo. O fluxo atual de chumbo é quinze vezes a base natural e
envolve 375 mil toneladas por ano;
- parte do chumbo e a maioria do cádmio e do mercúrio são emitidos no
processamento de metais, produtos manufaturados e queima de lixos;
- nitrogênio é um componente do ar e os seus óxidos são formados na combustão;
- se formos comparar apenas a poluição atmosférica e a emissão de dióxido de
carbono, as usinas nucleares não emitem nenhum desses gases. São desprezíveis
suas emissões comparadas aos combustíveis fósseis. A utilização da energia nuclear
contribui para a diminuição da poluição e do efeito estufa. Entretanto, na sua
mineração, transporte, processamento e fabricação do combustível nuclear, na
fabricação dos componentes e na construção das usinas existe um consumo de
combustíveis fósseis.

1.10

FONTES DE ENERGIA

1.10.1

CARVÃO

O carvão é uma complexa e variada mistura de componentes orgânicos sólidos,
fossilizados ao longo de milhões de anos, como ocorre com todos os combustíveis
fósseis. Sua qualidade, determinada pelo conteúdo de carbono, varia de acordo com o
tipo e o estágio dos componentes orgânicos. A turfa, de baixo conteúdo carbonífero,
constitui um dos primeiros estágios do carvão, com teor de carbono na ordem de
45%; o leito apresenta um índice que varia de 60% a 75%; o carvão betuminoso
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(hulha), mais utilizado como combustível, contém cerca de 75% a 85% de carbono, e
o mais puro dos carvões, o antracito, apresenta um conteúdo carbonífero superior a
90%.
Da mesma forma, os depósitos variam de camadas relativamente simples e próximas
da superfície do solo e, portanto, de fácil extração e baixo custo, a complexas e
profundas camadas, de difícil extração e custos elevados.
Em termos de contribuição na matriz energética mundial, o carvão é atualmente
responsável por cerca de 22% de todo o consumo mundial de energia primária (BP,
1999) e 45% de toda a eletricidade gerada no mundo (IEA, 1997).
Apesar dos graves impactos no meio ambiente, o carvão é considerado a maior fonte
de energia para uso local. As principais razões para isso são as seguintes:
a) abundância das reservas;
b) distribuição geográfica das reservas;
c) baixos custos e estabilidade nos preços, relativamente a outros combustíveis.
O carvão mineral é o mais abundante dos combustíveis fósseis, com reservas
provadas da ordem de 1 trilhão de toneladas, o suficiente para atender à demanda
atual por mais de duzentos anos, como indicado na Tabela 1.20.
Verifica-se, ainda, que as reservas estão concentradas na América do Norte, na Ásia e
na Europa (incluindo a antiga URSS), totalizando 81,5% das reservas mundiais.
Na América do Norte, destacam-se os EUA, com cerca de 25% das reservas mundiais.
Nas demais regiões, destacam-se a Rússia (16%), a China (12%) e a Austrália (9%).
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Reservas
(10*ton) (%)
América do Norte
América do Sul e
Central
Europa (menos URSS)
Antiga URSS
Oriente Médio
África
Ásia (Pacífico)

Total

984.211 100,0

Produção
(10* tEP) (%)

Consumo
(10* tEP)
%

R/P(*)
(anos)

256.477

26,1

636,5

28,5

565,6

25,5

235

21,574

2,2

29,2

1,3

18,6

0,8

>500

122.032
230.178
193
61,412
292.345

12,4
23,4
0,0
6,2
29,7

260,5
181,0
0,8
123,0
999,8

11,7
8,1
0,0
5,5
44,8

350,5
166,5
95,9
1.015,5
1.056,2

15,8
7,5
4,3
45,8
47,6

158
>500
186
266
146

2.219,4 100,0

218

2.230.8 100,0

Fonte: BP Amoco, 1999.
(*): Tempo que as reservas durariam, sem novas descobertas e com o nível de produção de 1998.
Tabela 1.20

Reservas, produção e consumo de carvão mineral no mundo em 1998.

Quanto à produção, destacam-se a China e os Estados Unidos, com 28% e 26,4%,
respectivamente, de todo o carvão produzido no mundo em 1998.
Em relação ao consumo, valem as mesmas observações: em 1998, os índices foram de
27,7% e 25%, respectivamente, do consumo mundial.
As Figuras 1.7 e 1.8 ilustram as reservas mundiais e o consumo de carvão mineral no
ano de 1998.
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Figura

1.8
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Reservas mundiais de carvão mineral em 1998 (trilhões de
toneladas).Fonte: Elaborado a partir de BP Amoco, 1999.

Consumo mundial de carvão mineral em 1998 (milhões de tEP). Fonte:
elaborado a partir de BP Amoco, 1999b.
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PETRÓLEO

O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos (moléculas de carbono e hidrogênio)
que tem origem na decomposição de matéria orgânica, principalmente o plâncton
(plantas e animais microscópicos em suspensão nas águas), causada pela ação de
bactérias em meios com baixo teor de oxigênio. Ao longo de milhões de anos, essa
decomposição foi-se acumulando no fundo dos oceanos, mares e lagos e, pressionada
pelos movimentos da crosta terrestre, transformou-se na substância oleosa
denominada petróleo. Essa substância é encontrada em bacias sedimentares
específicas, formadas por camadas ou lençóis porosos de areia, arenitos ou calcários.
Embora conhecido desde os primórdios da civilização humana, somente em meados
do século XIX tiveram início à exploração de campos e a perfuração de poços de
petróleo. A partir de então, a indústria petrolífera teve grande proliferação,
principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Apesar da forte concorrência com o
carvão e com outros combustíveis considerados nobres naquela época, o petróleo
ganhou projeção no cenário internacional, principalmente após a invenção dos
motores a gasolina e a óleo Diesel.
Durante muitas décadas, o petróleo foi o grande propulsor da economia
internacional, chegando a representar aproximadamente 50% do consumo mundial
de energia primária, no início dos anos 1970. Embora com redução gradativa ao
longo do tempo, sua participação na matriz energética mundial é ainda da ordem de
33% e deverá manter-se expressiva por várias décadas. Além da importância absoluta
no setor de transportes, o petróleo ainda é o principal responsável pela geração de
energia elétrica em diversos países do mundo. Apesar da expansão recente da
hidreletricidade e da diversificação das fontes de geração de energia elétrica, o
petróleo ainda é responsável por aproximadamente 10% de toda a eletricidade gerada
no mundo (PAFFENBARGER, 1997).
Durante muitos séculos, o homem procurou abrigo e instalação de suas atividades
cotidianas em locais próximos de recursos naturais, particularmente energéticos.
Com a descoberta dos combustíveis fósseis e da eletricidade, isso deixou de ser uma
preocupação, de modo que, atualmente, os grandes centros consumidores estão
localizados quase sempre distantes das grandes reservas e dos potenciais energéticos.
O caso do petróleo ilustra bem essa nova tendência do homem moderno.
Como indicado no Tabela 1.21, há uma grande irregularidade na distribuição
geográfica das reservas mundiais de petróleo, em razão das condições geológicas
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específicas das regiões detentoras. Cerca de 2/3 das reservas provadas estão
localizados no Oriente Médio, que representa apenas 6% do consumo mundial. Por
outro lado, Estados Unidos e Europa, que possuem apenas 10% das reservas, são
responsáveis por mais de 50% do consumo mundial.
Os dados da Tabela 1.21 indicam, também, que as reservas mundiais durariam cerca
de quarenta anos, desconsiderando-se novas descobertas e mantendo-se a produção
nos patamares de 1998.

Reservas
(10*ton) (%)
América do Norte
América do Sul &
Central
Europa (menos URSS)
Antiga URSS
Oriente Médio
África
Ásia (Pacífico)

Total

Produção
(10*tEP) (%)

Consumo
(10* tEP)
%

R/P(*)
(anos)

85,1
89,5

8,1
8,5

667,0
343,3

19,0
9,8

1.017,5
216,7

30,0
6,4

18,1
37,4

20,7
65,4
637,7
75,4
43,1

2,0
6,2
64,0
7,2
4,1

325,1
361,3
1096,8
360,1
365,4

9,2
10,3
31,2
10,2
10,4

759,6
184,4
204,2
112,0
894,6

22,4
5,4
6,0
3,3
26,4

8,4
24,8
83,2
28,0
15,9

1.052.9

100,0

3.518.9

100.0

3.389.0

100.0

41.0

Fonte: BP Amoco, 1999.
(*):Tempo que as reservas durariam, sem novas descobertas e com o nível de produção de 1998.
Tabela 1.21

Reservas, produção e consumo de petróleo no mundo em 1998.

A distribuição geográfica do consumo mundial de petróleo é apresentada na Figura
1.9 e na Figura 1.10 encontra-se o consumo mundial.
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Figura

1.9

Figura

1.10
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Reservas provadas de petróleo em 1998 (bilhões de barris). Fonte:
elaborado a partir de BP Amoco, 1999.

Consumo de petróleo no mundo em 1998 (milhões de toneladas).
Fonte: elaborado a partir de BP Amoco, 1999.
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A geração de energia elétrica a partir de derivados de petróleo ocorre por meio da
queima desses combustíveis em caldeiras, turbinas e motores de combustão interna.
O caso das caldeiras e turbinas é similar ao dos demais processos térmicos de geração
e mais usado no atendimento de cargas de ponta e/ou aproveitamento de resíduos do
refino de petróleo. Os grupos geradores diesel são mais adequados ao suprimento de
comunidades e de sistemas isolados da rede elétrica convencional.
Com exceção de alguns poucos países da OCDE, o uso de petróleo para geração de
eletricidade tem sido decrescente desde os anos 1970. O obsoletismo das plantas de
geração, os requerimentos de proteção ambiental e o aumento da competitividade de
fontes alternativas são os principais responsáveis por isso. Contudo, o petróleo
continua sendo muito importante na geração de energia elétrica nesses países,
principalmente no suprimento de cargas de pico e no atendimento a sistemas
isolados.
Entre 1960 e 1973, o uso de petróleo na geração termelétrica cresceu a uma taxa
média de 19% ao ano, chegando a constituir 26% de toda geração de eletricidade no
mundo. Em alguns países (Japão, Dinamarca, Itália, Irlanda e Portugal), chegou a
representar 60%. Com a crise do petróleo, nos anos 1970, o carvão voltou a ocupar
maior expressividade na geração de eletricidade, e fontes alternativas, como o gás
natural, tornaram-se mais atrativas (Paffenbarger, 1997). Segundo a mesma fonte, a
capacidade instalada foi muito reduzida e parte dela foi adaptada para o uso de
outros combustíveis, particularmente o gás natural. Nos últimos dez anos, a
participação relativa do petróleo na geração de eletricidade tem sido em torno de
10%.
Aproximadamente 4/5 da capacidade instalada em plantas termelétricas a óleo Diesel
ou combustível (200 GW) estão concentrados em seis países (Tabela 1.22), entre os
quais EUA e Japão, que somam juntos 55% da capacidade instalada no mundo.
Entre outros, destacam-se Itália e México, onde os derivados de petróleo representam
cerca de 50% de toda a energia elétrica gerada.
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País

Capacidade (GW)

Parcela da Geração
(1990-1994)

63,0
47,1
18,3
18,0
9,0
8,0
36,6

27%
4%
49%
55%
2%
9%
4%

Japão
Estados Unidos
Itália
Mexico
França
Reino Unido
Outros
Fonte:ANEEL, 2002.

Usinas termelétricas a óleo combustível em operação no mundo, em
2002.

Tabela 1.22

A partir de 1980, a operação das plantas a óleo começou a ser transferida da base para
o pico de demanda do sistema e, conseqüentemente, a taxa de utilização (fator de
capacidade) tem sido reduzida. Assim, a capacidade instalada tem sido mais
expressiva do que a geração de energia.
Nos anos 1980, a geração termelétrica a óleo foi muito importante, em vários países
(Holanda, Reino Unido, Irlanda, dentre eles), para a provisão de flexibilidade de
operação e planejamento do sistema. Atualmente, as principais funções de um
sistema termelétrico a óleo são as seguintes:
a) atendimento da demanda de ponta;
b) provisão de flexibilidade de operação e planejamento;
c) atendimento a sistemas remotos e/ou isolados;
d) provisão de carga básica ou intermediária, quando não há alternativas mais
econômicas.
Os principais impactos da geração de energia elétrica a partir de derivados de
petróleo decorrem da emissão de poluentes na atmosfera, principalmente os
chamados gases de efeito estufa (GEE). Os mais problemáticos são o dióxido de
carbono (CO ), o metano (CH ) e o óxido nitroso N O.
2
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Pelo menos parte das mudanças climáticas verificadas nas últimas décadas, entre elas
o aumento da temperatura média do planeta, tem sido atribuída ao aumento da
concentração desses gases na atmosfera. Grande porção dessas emissões decorre da
queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural) para a geração de
energia elétrica.
Uma das possíveis conseqüências do aquecimento global do planeta é o derretimento
de grandes geleiras (notadamente na Antártida) e, por conseguinte, a elevação do
nível do mar e o alagamento de áreas costeiras e insulares, atingindo grandes
contingentes de pessoas e animais silvestres e alterando a biodiversidade dessas
regiões.
Entre outros poluentes atmosféricos decorrentes da queima de derivados de petróleo,
principalmente em plantas termelétricas, destacam-se o dióxido de enxofre (SO ) e
o chamado material particulado, constituído de pós e cinzas em suspensão nos gases
emitidos durante a queima de combustíveis fósseis. Além de alterações na
biodiversidade local, esses poluentes provocam diversos males à saúde humana,
como distúrbios respiratórios, alergias, lesões degenerativas no sistema nervoso e em
órgãos vitais, câncer etc. (KOMPAC, 2001). Esses distúrbios tendem a se agravar no
inverno, quando inversões térmicas provocam o aprisionamento do ar quente e
dificultam a dispersão dos poluentes.
1

2

Existem, contudo, tecnologias e processos que permitem a remoção desses poluentes
e a redução de seus efeitos nefastos. Os equipamentos mais usuais são os ciclones e os
precipitadores eletrostáticos, os quais são mais eficientes na remoção de partículas
mais grosseiras. Esses equipamentos podem ser combinados com dispositivos mais
eficientes, como os filtros cerâmicos e de mangas, que podem remover até 99% do
material particulado (Kompac, 2001).

1.10.3

GÁS NATURAL

De modo similar aos demais combustíveis fósseis, o gás natural é uma mistura de
hidrocarbonetos gasosos, decorrentes da decomposição de matéria orgânica
fossilizada ao longo de milhões de anos. Em seu estado bruto ou natural, o gás
natural é composto principalmente por metano, com proporções variadas de etano,
propano, butano, hidrocarbonetos mais pesados e também CO , N , H S, água, ácido
clorídrico, metanol e outras impurezas. Os maiores teores de carbono são
encontrados no gás natural não-associado. (GASNET, 2000). O termo associado é
2
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usado quando o gás natural é encontrado em reservatórios que contêm proporções
significativas de petróleo.
As principais propriedades do gás natural são a sua densidade em relação ao ar, o
poder calorífico, o índice de Wobbe, o ponto de orvalho da água e dos
hidrocarbonetos e os teores de carbono, CO , hidrogênio, oxigênio e compostos
sulfurosos. Outras características intrínsecas importantes são os baixos índices de
emissão de poluentes, em comparação a outros combustíveis fósseis, rápida dispersão
em caso de vazamentos, os baixos índices de odor e de contaminantes. Ainda, em
relação a outros combustíveis fósseis, o gás natural apresenta maior flexibilidade,
tanto em termos de transporte como de aproveitamento (ANEEL, 2000).
2

Além de insumo básico da indústria gasoquímica, o gás natural tem-se mostrado
cada vez mais competitivo em relação a vários outros combustíveis, tanto no setor
industrial como no de transporte e na geração de energia elétrica. Neste último caso,
a entrada do gás natural na matriz energética nacional, conjugada com a necessidade
de expansão do parque gerador de energia elétrica e com o esgotamento dos melhores
potenciais hidráulicos do país, tem despertado o interesse de analistas e
empreendedores em ampliar o uso do gás natural na geração termelétrica.
A Tabela 1.23 apresenta dados sobre reservas, produção e consumo mundial de gás
natural no ano de 1998. Conforme se observa, as reservas estão concentradas na
antiga União Soviética, onde se destaca a Rússia (33% das reservas mundiais), e no
Oriente Médio (34%), com destaque para o Irã, que detém cerca de 16% das reservas
mundiais. O restante das reservas (27,4%) está relativamente bem distribuído entre
as demais regiões do planeta.
Quanto à produção, destacam-se a Rússia e os Estados Unidos, com 28% e 24%,
respectivamente, da produção mundial em 1998. Em relação ao consumo, além
desses dois países, merecem destaque à Alemanha e o Reino Unido, que somam
cerca de 8% do consumo mundial.
Os dados indicam ainda que as reservas mundiais durariam cerca de sessenta anos,
desconsiderando novas descobertas e mantendo a produção nos patamares de 1998.
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América do Norte
América do Sul e Central
Europa (menos URSS)
Antiga URSS
Oriente Médio
África
Ásia (Pacífico)

Total

Fonte: BP Amoco, 1999.

Reservas
(10*m3) (%)
8,35
6,21
5,21
56,70
49,53
10,22
10,17

5,6
4,3
3,6
38,8
33,8
7,0
6,9

Produção
(10*tEP) (%)
665,1
78,0
246,9
579,6
162,9
91,1
221,3

32,5
3,8
12,1
28,3
8,0
4,5
10,8

146,39 100.00 2.044,9 100,0

E NE RGÉ TIC O MUN D IA L

Consumo
(10* tEP) %
647,1
77,3
384,5
476,1
154,6
43,8
233,0

2.016,4

32,0
3,8
19,1
23,6
7,7
2,2
11,6

100,0

R/P(*)
(anos)
11,4
71,5
18,3
83,4
>100
>100
41,4

63,4

(*):Tempo que as reservas durariam, sem novas descobertas e com o nível de produção de 1998.
Tabela 1.23

Reservas, produção e consumo de gás natural no mundo em 1998.

Uma visão panorâmica das reservas mundiais e do consumo de gás natural em 1998 é
apresentada nas Figuras 1.11 e 1.12, respectivamente, segundo o relatório anual da
PB Amoco, de 1999.

Figura

1.11

Reservas mundiais de gás natural em 1998 (trilhões de m3). Fonte: BP
Amoco, 1999.
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1.12

Consumo mundial de gás natural em 1998 (milhões de tEP). Fonte:
elaborado a partir de BP Amoco, 1999.

A participação do gás natural no consumo mundial de energia primária é atualmente
da ordem de 16%, com tendência de aumento. Em alguns países, principalmente nos
da OCDE, o gás natural já ocupa um importante lugar na matriz energética. Entre
esses, destacam-se a Bélgica, a França, a Alemanha, a Holanda e o Reino Unido, os
quais representam juntos cerca de 90% do consumo de gás dos países membros da
OCDE (IEA, 2000).
Atualmente, o gás natural é responsável por cerca de 17,5% de toda a eletricidade
gerada no mundo. Estudos prospectivos indicam que esse índice deverá alcançar 30%
até 2020 (IEA, 1998).
A geração de energia elétrica a partir de gás natural é feita pela queima do gás
combustível em turbinas a gás, cujo desenvolvimento é relativamente recente (após a
Segunda Guerra Mundial). Junto ao setor elétrico, o uso mais generalizado dessa
tecnologia tem ocorrido somente nos últimos 15 ou 20 anos. Ainda assim, restrições
de oferta de gás natural, o baixo rendimento térmico das turbinas e os custos de
capital relativamente altos foram, durante muitos anos, as principais razões para o
baixo grau de difusão dessa tecnologia no âmbito do setor elétrico.
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Nos últimos anos, esse quadro tem-se modificado substancialmente, tornando o gás
natural uma das principais alternativas de expansão da capacidade de geração de
energia elétrica em vários países, inclusive no Brasil. Atualmente, as maiores turbinas
a gás chegam a 330 MW de potência e os rendimentos térmicos atingem 42%. Em
1999, os menores custos de capital foram inferiores a US$ 200 por kW instalado, em
várias situações e faixas de potência (110-330 MW).
Entre as vantagens adicionais da geração termelétrica a gás natural, estão o prazo
relativamente curto de maturação do empreendimento e a flexibilidade para o
atendimento de cargas de ponta. Por outro lado, as turbinas a gás são máquinas
extremamente sensíveis às condições climáticas, principalmente em relação à
temperatura ambiente, e apresentam também alterações substanciais de rendimento
térmico no caso de operação em cargas parciais.
Apesar dos ganhos alcançados no rendimento térmico das turbinas a gás operando
em ciclo simples, seu desempenho tem sido prejudicado pela perda de energia nos
gases de exaustão. Entre outras tecnologias empregadas na recuperação dessa
energia, destaca-se a de ciclo combinado, por meio da geração de vapor e da
produção de potência adicional. Tem-se, assim, uma combinação dos ciclos de
turbinas a gás e turbinas a vapor, por meio de trocadores de calor, nos quais ocorre a
geração de vapor, aproveitando-se a energia dos gases de exaustão da turbina a gás.
Esse processo ainda pode ser melhorado com a queima de combustível suplementar,
principalmente quando há disponibilidade de combustíveis residuais.
Conceitualmente, os ciclos combinados foram propostos nos anos 1960, mas apenas
nos anos 1970 é que as primeiras unidades geradoras, de pequena capacidade (a
maioria na faixa de 15 MW a 20 MW), foram construídas e postas em operação. O
rendimento térmico nominal das primeiras unidades era apenas da ordem de 40%.
Em virtude do aumento da oferta de gás natural e da redução de seus preços, além
dos avanços tecnológicos alcançados, os ciclos combinados têm-se tornado uma
alternativa importante para a expansão da capacidade de geração de energia elétrica.
Atualmente, os ciclos combinados são comercializados em uma ampla faixa de
capacidades, módulos de 2 MW até 800 MW, e apresentam rendimentos térmicos
próximos de 60%. Estudos prospectivos indicam rendimentos de até 70%, num
período relativamente curto (GREGORY e ROGNER, 1998). SUSTA e LUBY (1997)
afirmam que eficiências dessa ordem podem ser alcançadas em ciclos de potência
que utilizem turbinas a gás operando com temperaturas máximas mais elevadas – da
ordem de 1.600 °C (atualmente, a temperatura máxima das turbinas atinge 1.450 °C).
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Uma alternativa é o uso da chamada combustão seqüencial, em que há
reaquecimento dos gases de exaustão.
Outros melhoramentos importantes são a redução das irreversibilidades nas caldeiras
de recuperação e a redução das perdas térmicas entre os dois ciclos (das turbinas a gás
e a vapor). A redução das irreversibilidades pode ser viabilizada com a geração de
vapor em diferentes níveis de pressão. Sistemas de maior capacidade têm sido
projetados para dois ou três níveis de pressão, com a possibilidade de reaquecimento
no nível de pressão intermediária. Já a redução das perdas pode ser viabilizada com a
diminuição da temperatura dos gases de exaustão (HARLOCK, 1995).

1.10.4

HIDRÁULICA

Uma primeira estimativa da quantidade de energia hidráulica disponível no mundo
poder ser feita através da simples aplicação da fórmula de cálculo da energia
potencial (EP):
EP = M (massa) x g (aceleração da gravidade) x h (altura)
A precipitação média anual na terra é da ordem de 1017 kg e a altura média da
superfície terrestre (em relação ao nível do mar) é de 800 m. Portanto, a energia
hidráulica potencial é da ordem de 200 mil TWh por ano, o que equivale a duas
vezes o consumo médio anual de energia primária no mundo (BOYLE, 1996).
Essa estimativa é pouco realística, pois, na prática, é impossível o aproveitamento de
todo esse volume de água. Primeiramente, em virtude da inacessibilidade à parte
desse volume e da re-evaporação, antes que possa ser utilizado; em segundo lugar,
porque há perdas de energia devido à turbulência e fricção da água nos canais e
tubulações, de modo que a altura efetiva tende a ser bastante inferior à altura real.
Há, ainda, perdas no processo de conversão, embora o sistema "turbo-gerador" seja
um dos métodos mais eficientes de aproveitamento de energia primária (os modelos
mais eficientes chegam a atingir um índice 90%).
Estima-se, assim, que apenas um quarto do referido volume de água precipitada
esteja efetivamente disponível para aproveitamento hidráulico. Desse modo, a
energia hidráulica disponível na Terra é de aproximadamente 50.000 TWh por ano; o
que corresponde, ainda assim, a cerca de quatro vezes a quantidade de energia
elétrica gerada no mundo atualmente.
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Essa quantia supostamente disponível de energia hidráulica, também denominada
recurso total, é ainda irrealística do ponto de vista técnico. A quantidade
efetivamente disponível depende das condições locais do aproveitamento (como a
topografia e o tipo de chuva), e do tempo efetivo de operação do sistema.
Teoricamente, uma usina poderia operar continuamente (8.760 horas por ano); isto
é, com um fator de capacidade de 100%. Na prática, porém, esse índice é da ordem de
40% apenas, em função de problemas operacionais e da necessidade de manutenção.
Desse modo, estima-se que a energia hidráulica efetivamente disponível na Terra,
isto é, o potencial tecnicamente aproveitável, varie de 10.000 TWh a 20.000 TWh por
ano (UN, 1992).
A Figura 1.13 ilustra o potencial técnico de aproveitamento da energia hidráulica no
mundo. Como se observa, os maiores potenciais estão localizados na América do
Norte, antiga União Soviética, China, Índia e Brasil. O Continente Africano é o que
apresenta os menores potenciais.

Figura

1.13

Potencial técnico de aproveitamento hidrelétrico no mundo –1999.
Fonte: IJHD, 2000.

Com exceção de pequenos aproveitamentos diretos da energia hidráulica para
bombeamento de água, moagem de grãos e outras atividades similares, o
aproveitamento da energia hidráulica é feito através do uso de turbinas hidráulicas,
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devidamente acopladas a um gerador de corrente elétrica. Com eficiência que pode
chegar a 90%, as turbinas hidráulicas são atualmente as formas mais eficientes de
conversão de energia primária em energia secundária. As turbinas hidráulicas
apresentam uma grande variedade de formas e tamanhos. O modelo mais utilizado é
o de Francis, uma vez que se adapta tanto a locais com baixa queda quanto a locais
de alta queda. Como trabalha totalmente submerso, seu eixo pode ser horizontal ou
vertical (RAMAGE, 1996).
Entre outros modelos de turbinas hidráulicas, destacam-se o de Kaplan, adequado a
locais de baixa queda (10 m a 70 m), e o de Pelton, mais apropriado a locais de
elevada queda (200 m a 1.500 m). A Figura 1.14 apresenta um exemplo de turbina
hidráulica para cada um dos três modelos citados.

Figura

1.14

Exemplos de turbinas hidráulicas (Francis, Kaplan e Pelton,
respectivamente). Fonte: GE, 2000.

Em relação às usinas hidrelétricas, os seguintes aspectos podem ser usados na
classificação das usinas (Ramage, 1996):
I) altura efetiva da queda d’água;
II) capacidade ou potência instalada;
II) tipo de turbina empregada;
IV) localização, tipo de barragem, reservatório etc. Contudo, esses fatores são
interdependentes. Geralmente, a altura da queda determina os demais e uma
combinação entre esta e a capacidade instalada determina o tipo de planta e
instalação.
A energia hidráulica é a segunda maior fonte de geração de energia elétrica no
mundo, com uma participação de aproximadamente 18%. Em vários países, entre os
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quais o Brasil, sua participação é superior a 90%. Em termos absolutos, os cinco
maiores produtores de energia hidrelétrica no mundo são Canadá, Estados Unidos,
Brasil, China e Rússia, respectivamente, conforme ilustrado na Figura 1.13. Em
1998, esses países foram responsáveis por mais de 50% de toda a produção mundial
de energia hidrelétrica (IEA, 2000; MME, 2000a).

1.10.5

NUCLEAR

A energia nuclear ou nucleoelétrica é proveniente da fissão do urânio em reator
nuclear. Apesar da complexidade de uma usina nuclear, seu princípio de
funcionamento é similar ao de uma termelétrica convencional, onde o calor gerado
pela queima de um combustível produz vapor, que aciona uma turbina, acoplada a
um gerador de corrente elétrica, Figura 1.15. Na usina nuclear, o calor é produzido
pela fissão do urânio no reator, cujo sistema mais empregado (PWR – Pressurized
Water Reactor) é constituído de três circuitos, a saber: primário, secundário e de
refrigeração. No primeiro, a água é aquecida a uma temperatura de
aproximadamente 320 °C, sob uma pressão de 157 atmosferas. Em seguida, essa água
passa por tubulações e vai até o gerador de vapor, onde vaporiza a água do circuito
secundário, sem que haja contato físico entre os dois circuitos. O vapor gerado aciona
uma turbina, que movimenta o gerador e produz corrente elétrica (Eletronuclear,
2001).
Os choques internacionais do petróleo, nos anos 1970, e a crise energética
subseqüente levaram à busca de fontes alternativas de geração de eletricidade. Nesse
contexto, a energia nuclear era vista como a alternativa mais promissora, recebendo a
atenção de muitos analistas e empreendedores, assim como vultosos investimentos.
Em pouco mais de duas décadas, passou de uma participação desprezível (0,1%) para
17% da produção mundial de energia elétrica, ocupando assim o terceiro lugar entre
as fontes de geração (Eletronuclear, 2001).
Segundo a mesma fonte, no final de 1996, havia 442 usinas nucleares em operação no
mundo, totalizando 350 GW de potência instalada e 2.300 TWh de energia gerada.
Cerca de 80% da capacidade instalada está nos países da OCDE, dentre os quais se
destacam os EUA, com 28%, a França (18%) e o Japão (12,5%). Os valores são
similares em termos de geração de energia elétrica. Nos países da OCDE
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), a geração
termonuclear ocupa o segundo lugar entre as fontes, com 24% da produção, segundo
dados de 1997 (Eletronuclear, 2001).
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Contudo, o futuro da energia nuclear não é muito promissor, em virtude dos
problemas de segurança e dos altos custos de disposição dos rejeitos nucleares. Com
exceção de pouquíssimos países, dentre os quais a França e o Japão, a opinião pública
internacional tem sido sistematicamente contrária à geração termonuclear de energia
elétrica. Nos últimos anos, o número de centrais nucleares em operação tem sido
radicalmente reduzido, sendo comparável àquele dos anos 1960, quando teve início o
desenvolvimento da indústria de energia nuclear (BAJAY et al., 2000).
Além disso, a opção nuclear encontra restrições de ordem econômico-financeira,
como indicado na revista Energy Economist, em dezembro de 1999 (n° 218), segundo a
fonte citada no parágrafo anterior: "Seu problema é que no mundo liberalizado da
eletricidade, no qual são favorecidas as tecnologias de geração que viabilizam plantas
de menor capacidade e de construção mais rápida e barata, os reatores nucleares, em
geral, não atendem a nenhuma dessas condições".

Figura

76

1.15

Diagrama esquemático de uma usina termonuclear. Fonte:
Eletronuclear, 2001.
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Segundo a referida fonte, um estudo da Agência Internacional de Energia (IEA)
indica que a viabilidade econômica da geração termonuclear, comparada à geração a
gás natural e a carvão mineral, para centrais que poderiam entrar em operação até
2005, restringe-se a um cenário em que as taxas de desconto estariam muito abaixo
das expectativas atuais dos investidores.
A Figura 1.16 permite uma visão panorâmica da produção mundial de energia
elétrica por usinas nucleares (milhões de tEP), tomando-se como base os dados de
1998. Como já mencionado, destacam-se os Estados Unidos e a França, responsáveis
por quase metade de toda a geração termonuclear no mundo. Dentre outros países,
estão o Japão, a Alemanha e a Rússia. No Brasil, a energia nuclear representa apenas
1% da eletricidade produzida e as expectativas para o futuro são pouco promissoras.

Figura

1.16

1.10.6

Produção mundial de energia elétrica por usinas nucleares.

BIOMASSA

Do ponto de vista energético, biomassa é toda matéria orgânica (de origem animal ou
vegetal) que pode ser utilizada na produção de energia. Assim como a energia
hidráulica e outras fontes renováveis, a biomassa é uma forma indireta de energia
solar. A energia solar é convertida em energia química, através da fotossíntese, base
dos processos biológicos de todos os seres vivos.
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Embora grande parte do planeta esteja desprovida de florestas, a quantidade de
biomassa existente na terra é da ordem de dois trilhões de toneladas; o que significa
cerca de 400 toneladas per capita. Em termos energéticos, isso corresponde a mais ou
menos 3.000 EJ por ano; ou seja, oito vezes o consumo mundial de energia primária
(da ordem de 400 EJ por ano) (Ramage & SCURLOCK, 1996).
Uma das principais vantagens da biomassa é que, embora de eficiência reduzida, seu
aproveitamento pode ser feito diretamente, através da combustão em fornos,
caldeiras, etc. Para aumentar a eficiência do processo e reduzir impactos
socioambientais, tem-se desenvolvido e aperfeiçoado tecnologias de conversão
eficiente, como a gaseificação e a pirólise.
A médio e longo prazo, a exaustão de fontes não-renováveis e as pressões
ambientalistas acarretarão maior aproveitamento energético da biomassa. Mesmo
atualmente, a biomassa vem sendo mais utilizada na geração de eletricidade,
principalmente em sistemas de cogeração e no suprimento de eletricidade de
comunidades isoladas da rede elétrica.
Embora grande parte da biomassa seja de difícil contabilização, devido ao uso nãocomercial, estima-se que, atualmente, ela representa cerca de 14% de todo o consumo
mundial de energia primária. Esse índice é superior ao do carvão mineral e similar
ao do gás natural e ao da eletricidade. Nos países em desenvolvimento, essa parcela
aumenta para 34%, chegando a 60% na África, conforme Tabela 1.24.

PAÍS OU REGIÄO
China
Leste Asiático
Sul da Ásia
América Latina
África
Países em Desenvolvimento
Países da OCDE

Total

Biomassa (1)

Outros

Total (2)

(1/2)

206
106
235
73
205
825
81

649
316
188
342
136
1.632
3.044

855
422
423
415
341
2.457
3.125

0,24
0,25
0,56
0,18
0,60
0,34
0,03

930

5.713

6.643

0,14

Fonte: IEA, 1998.
Tabela 1.24
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Atualmente, várias tecnologias de aproveitamento estão em fase de desenvolvimento
e aplicação. Mesmo assim, estimativas da Agência Internacional de Energia (IEA)
indicam que, futuramente, a biomassa ocupará uma menor proporção na matriz
energética mundial – cerca de 11% em 2020 (IEA, 1998). Outros estudos indicam
que, ao contrário da visão geral que se tem, o uso da biomassa deverá se manter
estável ou até mesmo aumentar, devido a duas razões, a saber:
i) crescimento populacional;
ii) urbanização e melhoria nos padrões de vida (HALL et al., 2000).
Segundo os autores, um aumento nos padrões de vida faz com que pessoas de áreas
rurais e urbanas de países em desenvolvimento passem a usar mais carvão vegetal e
lenha, em lugar de resíduos (pequenos galhos de árvore, restos de materiais de
construção, etc.). Ou seja, a urbanização não leva necessariamente à substituição
completa da biomassa por combustíveis fósseis.
A precariedade e falta de informações oficiais sobre o uso da biomassa para fins
energéticos deve-se principalmente aos seguintes fatores:
i) trata-se de um energético tradicionalmente utilizado em países pobres e setores
menos desenvolvidos;
ii) trata-se de uma fonte energética dispersa, cujo uso tradicional é muito
ineficiente;
iii) o uso tradicional da biomassa para fins energéticos é indevidamente associado a
problemas de desflorestamento e desertificação.
Contudo, essa imagem relativamente pobre da biomassa está mudando, graças aos
seguintes fatores:
i) esforços recentes de mensuração mais acurada do seu uso e potencial, através
de novos estudos, demonstrações e plantas-piloto;
ii) uso crescente da biomassa como um vetor energético moderno (graças ao
desenvolvimento de tecnologias eficientes de conversão), principalmente em
países industrializados;
iii) reconhecimento das vantagens ambientais do uso racional da biomassa,
principalmente no controle das emissões de CO e enxofre (ROSILLOCALLE et al., 2000).
2
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O aproveitamento da biomassa pode ser feito através da combustão direta (com ou
sem processos físicos de secagem, classificação, compressão, corte/quebra etc.),
processos termoquímicos (gaseificação, pirólise, liquefação e transesterificação) ou
processos biológicos (digestão anaeróbia e fermentação). A Figura 1.17 apresenta os
principais processos de conversão da biomassa em energéticos.

Figura

1.17

Diagrama esquemático dos processos de conversão energética da
biomassa. Fonte:elaborado a partir de MME, 1982.

As principais tecnologias de aproveitamento energético da biomassa são descritas a
seguir.
Combustão direta: combustão é a transformação da energia química dos
combustíveis em calor, através das reações dos elementos constituintes com o
oxigênio fornecido. Para fins energéticos, a combustão direta ocorre essencialmente
em fogões (cocção de alimentos), fornos (metalurgia) e caldeiras (geração de vapor).
Embora muito prático e, às vezes, conveniente, o processo de combustão direta é
normalmente muito ineficiente. Outro problema da combustão direta é a alta
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umidade (20% ou mais no caso da lenha) e a baixa densidade energética do
combustível (lenha, palha, resíduos), o que dificulta o seu armazenamento e
transporte.
Gaseificação: como o próprio termo indica, gaseificação é um processo de conversão
de combustíveis sólidos em gasosos, através de reações termoquímicas, envolvendo
vapor quente e ar, ou oxigênio, em quantidades inferiores à estequiométrica (mínimo
teórico para a combustão). Há vários tipos de gaseificadores, com grandes diferenças
de temperatura e/ou pressão. Os mais comuns são os reatores de leito fixo e de leito
fluidizado. O gás resultante é uma mistura de monóxido de carbono, hidrogênio,
metano, dióxido de carbono e nitrogênio, cujas proporções variam de acordo com as
condições do processo, particularmente se é ar ou oxigênio que está sendo usado na
oxidação.
A gaseificação de biomassa não é um processo recente, entretanto, atualmente o
maior interesse deve-se principalmente à limpeza e versatilidade do combustível
gerado quando comparado aos combustíveis sólidos. A limpeza se refere à remoção
de componentes químicos nefastos ao meio ambiente e à saúde humana, entre os
quais o enxofre. A versatilidade se refere à possibilidade de usos alternativos, como
em motores de combustão interna e turbinas a gás. Outra vantagem da gaseificação é
que, sob condições adequadas, pode produzir gás sintético, que pode ser usado na
síntese de qualquer hidrocarboneto.
Nos processos mais simples, o gás resultante contém cerca de 30% de nitrogênio e
20% de CO , o que significa um combustível de baixo conteúdo energético (cerca de
900 kcal/m ) e impróprio para certos fins, como o uso em motores de combustão
interna. Contudo, as vantagens da eliminação de poluentes tende a compensar o
processo, de modo que o combustível resultante pode ser de grande importância para
uso local. Um exemplo é a geração de eletricidade em comunidades isoladas das
redes de energia elétrica, sem a necessidade de um ciclo a vapor, através da queima
direta do gás em motores de combustão interna (Sanchez et al., 1997).
2

3

Pirólise: também chamada de carbonização é o mais simples e mais antigo processo
de conversão de um combustível (normalmente lenha) em outro de melhor
qualidade e conteúdo energético (carvão essencialmente). O processo consiste em
aquecer o material original (normalmente entre 300 °C e 500 °C), na "quaseausência" de ar, até que o material volátil seja retirado. O principal produto final
(carvão) tem uma densidade energética duas vezes maior do que aquela do material
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de origem e queima em temperaturas muito mais elevadas. Além de gás combustível,
a pirólise produz alcatrão e ácido piro-lenhoso.
A relação entre a quantidade de lenha (material de origem) e a de carvão (principal
combustível gerado) varia muito de acordo com as características do processo e o teor
de umidade do material de origem. Em geral, são necessárias de quatro a dez
toneladas de lenha para a produção de uma tonelada de carvão. Se o material volátil
não for coletado, o custo relativo do carvão produzido fica em torno de dois terços
daquele do material de origem (considerando o conteúdo energético).
Nos processos mais sofisticados, costuma-se controlar a temperatura e coletar o
material volátil, visando melhorar a qualidade do combustível gerado e o
aproveitamento dos resíduos. Neste caso, a proporção de carvão pode chegar a 30%
do material de origem. Embora necessite de tratamento prévio (redução da acidez), o
líquido produzido pode ser usado como óleo combustível.
Nos processos de pirólise rápida, sob temperaturas entre 800°C e 900 °C, cerca de
60% do material se transforma num gás rico em hidrogênio e monóxido de carbono
(apenas 10% de carvão sólido); o que a torna uma tecnologia competitiva com a
gaseificação. Contudo, a pirólise convencional (300°C a 500°C) ainda é a tecnologia
mais atrativa, devido ao problema do tratamento dos resíduos, que são maiores nos
processos com temperatura mais elevada (Ramage & Scurlock, 1996).
A pirólise pode ser empregada também no aproveitamento de resíduos vegetais, como
subprodutos de processos agroindustriais. Nesse caso, é necessário que se faça à
compactação dos resíduos, cuja matéria-prima é transformada em briquetes. Através
da pirólise, os briquetes adquirem maiores teores de carbono e poder calorífico,
podendo ser usados com maior eficiência na geração de calor e potência. Ensaios de
laboratório têm sido realizados no Laboratório de Combustíveis Alternativos da
Universidade Estadual de Campinas (LUENGO & BEZZON, 1997).
Digestão anaeróbia: assim como a pirólise, ocorre na ausência de ar; mas, nesse caso,
o processo consiste na decomposição do material pela ação de bactérias
(microrganismos acidogênicos e metanogênicos). Trata-se de um processo simples,
que ocorre naturalmente com quase todos os compostos orgânicos.
O tratamento e o aproveitamento energético de dejetos orgânicos (esterco animal,
resíduos industriais) podem ser feitos através da digestão anaeróbia em biodigestores,
onde o processo é favorecido pela umidade e aquecimento. O aquecimento é
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provocado pela própria ação das bactérias, mas, em regiões ou épocas de frio, pode
ser necessário calor adicional, visto que a temperatura deve ser de pelo menos 35 °C.
Em termos energéticos, o produto final é o biogás, composto essencialmente por
metano (50% a 75%) e dióxido de carbono. Seu conteúdo energético gira em torno de
5.500 kcal por metro cúbico. O efluente gerado pelo processo pode ser usado como
fertilizante.
Fermentação: é um processo biológico anaeróbio, em que os açúcares de plantas
como a batata, o milho, a beterraba e, principalmente, a cana-de-açúcar, são
convertidos em álcool, por meio da ação de microrganismos (usualmente leveduras).
Em termos energéticos, o produto final, o álcool, é composto por etanol e, em menor
proporção, metanol, e pode ser usado como combustível (puro ou adicionado à
gasolina – cerca de 20%) em motores de combustão interna.
Transesterificação: é um processo químico que consiste da reação de óleos vegetais
com um produto intermediário ativo (metóxido ou etóxido), oriundo da reação entre
álcoois (metanol ou etanol) e uma base (hidróxido de sódio ou de potássio)
(RIBEIRO et al., 2001). Os produtos dessa reação química são a glicerina e uma
mistura de ésteres etílicos ou metílicos (biodiesel). O biodiesel tem características
físico-químicas muito semelhantes às do óleo diesel e, portanto, pode ser usado em
motores de combustão interna, de uso veicular ou estacionário.
Embora ainda muito restrito, o uso de biomassa para a geração de eletricidade tem
sido objeto de vários estudos e aplicações, tanto em países desenvolvidos como em
países em desenvolvimento. Entre outras razões, estão à busca de fontes mais
competitivas de geração e a necessidade de redução das emissões de dióxido de
carbono.
Na busca de soluções para esses e outros problemas subjacentes, as reformas
institucionais do setor elétrico têm proporcionado maior espaço para a geração
descentralizada de energia elétrica e a co-geração (produção combinada de calor útil
e energia mecânica). Neste contexto, a biomassa apresenta-se técnica e
economicamente competitiva. Além de mais favorável ao meio ambiente, o uso
energético da biomassa promove a geração local e descentralizada de empregos,
reduzindo o problema do êxodo rural e a dependência externa de energia, em função
da sua disponibilidade local.
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Embora seja difícil avaliar o peso relativo da biomassa na geração mundial de
eletricidade, por conta da falta de informações confiáveis, projeções da Agência
Internacional de Energia indicam que ela deverá passar de 10 TWh em 1995 para 27
TWh em 2020 (IEA, 1998).
Estudos indicam que, nos Estados Unidos, a capacidade instalada no final dos anos
1970 era de apenas 200 MW, subindo para 8,4 GW no início dos anos 1990 (Walter &
Nogueira, 1997). A maioria corresponde a plantas de co-geração, com utilização de
resíduos agrícolas e florestais. Embora com eficiência termodinâmica relativamente
baixa (18% a 26%), essas plantas têm sido economicamente competitivas. Os custos
foram avaliados em cerca de US$ 1.400,00 por kW instalado e entre US$ 65,00 e US$
80,00 por kWh gerado.
Segundo os autores, as metas do Departamento Americano de Energia (DOE) são de
18 GW de capacidade instalada em 2010 e, para 2030, 100 GW. Espera-se que o
desenvolvimento de novas tecnologias, como o acoplamento de sistemas de
gaseificação e a integração da pirólise às turbinas a gás, aumente substancialmente a
eficiência termodinâmica das plantas e reduza os custos de capital e geração. Em
termos de eficiência, estima-se que os índices serão de 35% a 40%. Quanto aos
custos, o kW instalado deverá ficar na faixa de US$ 770,00 a US$ 900,00 e o MWh
gerado, entre US$ 40,00 e US$ 50,00.
Os autores indicam ainda várias outras experiências internacionais, entre as quais se
destaca o caso da Finlândia, onde a geração descentralizada de energia é uma
tradição e a biomassa ocupa uma importante posição na matriz energética (cerca de
20% do consumo de energia do país).

1.10.7

EÓLICA

Denomina-se energia eólica a energia cinética contida nas massas de ar em
movimento (vento). Seu aproveitamento ocorre através da conversão da energia
cinética de translação em energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas
eólicas, também denominadas aerogeradores, para a geração de energia elétrica, ou
através de cataventos e moinhos para trabalhos mecânicos, como bombeamento de
água.
Assim como a energia hidráulica, a energia eólica é utilizada há milhares de anos,
com as mesmas finalidades, a saber: bombeamento de água, moagem de grãos e
outras aplicações que envolvem energia mecânica. Para a geração de eletricidade, as
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primeiras tentativas surgiram no final do Século XIX, mas somente um século
depois, com a crise internacional do petróleo (década de 1970), é que houve interesse
e investimentos suficientes para viabilizar o desenvolvimento e aplicação de
equipamentos em escala comercial.
A primeira turbina eólica comercial ligada à rede elétrica pública foi instalada em
1976, na Dinamarca. Atualmente, existem mais de 30 mil turbinas eólicas em
operação no mundo. Em 1991, a Associação Européia de Energia Eólica estabeleceu
como metas à instalação de 4.000 MW de energia eólica na Europa até o ano 2000 e
11.500 MW até o ano 2005. Essas e outras metas estão sendo cumpridas muito antes
do esperado (4.000 MW em 1996, 11.500 MW em 2001). As metas atuais são de
40.000 MW na Europa até 2010. Nos Estados Unidos, o parque eólico existente é da
ordem de 2.500 MW e prevê-se uma instalação anual em torno de 1.500 MW para os
próximos anos (EC, 1999; WINDPOWER, 2000).
O custo dos equipamentos, que era um dos principais entraves ao aproveitamento
comercial da energia eólica, caiu muito entre os anos 1980 e 1990. Estimativas
conservadoras indicam que o custo de uma turbina eólica moderna está em torno de
US$ 1.000,00 por kW instalado. Os custos de operação e manutenção variam de US$
0,006 a US$ 0,01 por kWh de energia gerada, nos dez primeiros anos, e de US$ 0,015
a US$ 0,02 por kWh, após dez anos de operação (BTM, 2000).
Recentes desenvolvimentos tecnológicos (sistemas avançados de transmissão, melhor
aerodinâmica, estratégias de controle e operação das turbinas, etc.) têm reduzido
custos e melhorado o desempenho e a confiabilidade dos equipamentos. Espera-se,
portanto, que a energia eólica venha a ser muito mais competitiva economicamente
na próxima década.
A avaliação do potencial eólico de uma região requer trabalhos sistemáticos de coleta
e análise de dados sobre velocidade e regime de ventos. Geralmente, uma avaliação
rigorosa requer levantamentos específicos, mas dados coletados em aeroportos,
estações meteorológicas e outras aplicações similares podem fornecer uma primeira
estimativa do potencial bruto ou teórico de aproveitamento da energia eólica.
Para que a energia eólica seja considerada tecnicamente aproveitável, é necessário
que sua densidade seja maior ou igual a 500 W/m , a uma altura de 50 metros; o que
requer uma velocidade mínima do vento de 7 a 8 m/s (GRUBB and MEYER, 1993).
Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, em apenas 13% da superfície
terrestre o vento apresenta velocidade média igual ou superior a 7 m/s, a uma altura
2
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de 50 m. Essa proporção varia muito entre regiões e continentes, chegando a 32% na
Europa Ocidental, como indicado na Tabela 1.25.

Velocidade do Vento (m/s) a 50m de Altura
6,4 a 7,0
7,0 a 7,5
7,5 a 11,9
(%)
(%)
(10 Km )
10 Km ) (%)
(10 Km )

Região/Continente

3

2

3

2

3

2

África
Austrália
América do Norte
América Latina
Europa Ocidental
Europa Oriental & ex-URSS
Ásia (excluindo ex-URSS)

3.750
850
2.550
1.400
345
3.377
1.550

12
8
12
8
8,6
15
6

3.350
400
1.750
850
416
2.260
450

11
4
8
5
10
10
2

200
550
3.350
950
371
1.146
200

1
5
15
5
22
5
5

Total do Globo

13.650

10

9.550

7

8.350

6

Fonte: Organização Mundial de Meteorologia, segundo Grubb and Meyer, 1993.
Tabela 1.25

Distribuição da área de cada continente segundo a velocidade média
do vento.

Mesmo assim, estima-se que o potencial eólico bruto mundial seja da ordem de
500.000 TWh por ano, o que significa mais de 30 vezes o consumo atual de
eletricidade no mundo. Devido, porém, a restrições socioambientais, apenas 53.000
TWh (cerca de 10%) são considerados tecnicamente aproveitáveis (Tabela 1.26).
Chamamos de restrições socioambientais a existência de áreas densamente povoadas
e/ou industrializadas e outras restrições naturais, como regiões muito montanhosas,
por exemplo.
Ainda assim, esse potencial líquido corresponde à cerca de quatro vezes o consumo
mundial de eletricidade.
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REGIÃO
África
Austrália
América do Norte
América Latina
Europa Ocidental
Europa Oriental & ex-URSS
Ásia (excluindo ex-URSS)

Total do Globob

E NE RGÉ TIC O MUN D IA L

Porcentagem
de Terra
Ocupadaa

Potencial
Bruto
(TWh/ano)

Densidade
Demográfica

Potencial
líquido (TWh/
ano)

24
17
35
18
42
29

106.000
30.000
139.000
54.000
31.000
106.000

20
2
15
15
102
13

10.600
3.000
14.000
5.400
4.800
10.600

9
23

32.000
498.400

100
-

4.900
53.000

Fonte: Grubb and Meyer, 1993.
a. Em relação ao potencial bruto
b. Excluindo-se Groelândia, Antártica, a maioria das ilhas e os recursos offshore.
Tabela 1.26

Estimativas do potencial eólico mundial.

No início da utilização da energia eólica, surgiram turbinas de vários tipos – eixo
horizontal, eixo vertical, com apenas uma pá, com duas e três pás, gerador de
indução, gerador síncrono, e demais componentes. Com o passar do tempo, viu-se
consolidar o projeto de turbinas eólicas com as seguintes características: eixo de
rotação horizontal, três pás, alinhamento ativo, gerador de indução, estrutura nãoflexível, como ilustrado na Figura 1.18 (CBEE, 2000).
Entretanto, algumas características de projeto ainda geram polêmica, como a
utilização ou não do controle do ângulo de passo (pitch) das pás para limitar a
potência máxima gerada. A tendência atual é a combinação das duas técnicas de
controle de potência (stall e pitch) em pás que podem variar o ângulo de passo para
ajustar a potência gerada, sem, contudo, utilizar esse mecanismo continuamente
(Wind Directions, 2000).
Quanto à capacidade de geração elétrica, as primeiras turbinas eólicas desenvolvidas
em escala comercial tinham potências nominais entre 10 kW e 50 kW. No início da
década de 1990, a potência das máquinas aumentou para a faixa de 100 kW a 300 kW.
Em 1995, a maioria dos fabricantes de grandes turbinas ofereciam modelos de 300
kW a 750 kW. Em 1997, foram introduzidas comercialmente as turbinas eólicas de 1
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MW e 1,5 MW, iniciando a geração de máquinas de grande porte. Atualmente,
existem mais de mil turbinas eólicas com potência nominal superior a 1 MW em
funcionamento no mundo (Boyle, 1996; BTM, 2000; Windpower, 2000).
Quanto ao porte, as turbinas eólicas podem ser classificadas da seguinte forma
(Figura 1.19):
- Pequenas – potência nominal menor que 500 kW.
- Médias – potência nominal entre 500 kW e 1000 kW.
- Grandes – potência nominal maior que 1 MW.
Nos últimos anos, as maiores inovações tecnológicas foram à utilização de
acionamento direto (sem multiplicador de velocidades), com geradores síncronos e
novos sistemas de controle, que permitem o funcionamento das turbinas em
velocidade variável, com qualquer tipo de gerador. A tecnologia atual oferece uma
variedade de máquinas, segundo a aplicação ou local de instalação. Quanto à
aplicação, as turbinas podem ser conectadas à rede elétrica ou destinadas ao
suprimento de eletricidade de comunidades ou sistemas isolados. Em relação ao
local, a instalação pode ser feita em terra firme ou off-shore e em locais de ventos
fortes ou moderados.
Em 1990, a capacidade instalada no mundo era inferior a 2.000 MW. Em 1994, ela
subiu para 3.734 MW, divididos entre Europa (45,1%), América (48,4%), Ásia (6,4%)
e outros países (1,1%). Quatro anos mais tarde, chegou a 10.000 MW e, em setembro
de 2000, a capacidade instalada no mundo já era superior a 15.000 MW. O mercado
tem crescido substancialmente nos últimos anos, principalmente na Alemanha,
EUA, Dinamarca e Espanha, onde a potência adicionada anualmente supera 3.000
MW (AWEA, 2000; BTM, 2000).
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Desenho esquemático de uma turbina eólica moderna. Fonte: CBEE,
2001.
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1.19

Exemplos de turbinas eólicas (da esquerda para a direita: pequena,
média e grande). Fotos: CBEE, 2001.

Esse crescimento de mercado fez com que a Associação Européia de Energia Eólica
estabelecesse novas metas, indicando que, até 2020, a energia eólica poderá suprir
10% de toda a energia elétrica requerida no mundo. De fato, em alguns países e
regiões, a energia eólica já representa uma parcela considerável da eletricidade
produzida. Na Dinamarca, por exemplo, a energia eólica representa 13% de toda a
eletricidade gerada e a meta é aumentar essa parcela para 50% até 2030. Na região da
Schleswig-Holstein, na Alemanha, cerca de 17% do parque de energia elétrica
instalado é de origem eólica. Na região de Navarra, na Espanha, essa parcela é de
23%. Em termos de capacidade instalada, estima-se que, até 2020, a Europa já terá
instalado 100.000 MW.
A Tabela 1.27 apresenta a evolução recente da capacidade instalada em vários países
e regiões do mundo. Alemanha, EUA, Espanha e Dinamarca são responsáveis por
75% da capacidade instalada no mundo (Figura 1.20). Em termos de geração de
energia, esses países foram responsáveis por cerca de 70% de toda a energia eólica
gerada no mundo em 1999.

90

R E CURS OS E N ERG ÉTI COS

P AN OR AMA

PAÍS/REGIÄO

Alemanha
Estados Unidos
Dinamarca
Espanha
Brasil
Outros
Europa
Ásia
América
Austrália e Pacífico
África e Oriente Médio

Total

1997

2.080
1.590
1.116
512
3
2.283
4.766
1.116
1.645
33
24

7.584

1998

2.874
1.927
1.450
834
7
2.822
6.569
1.194
2.062
63
26

9.914

E NE RGÉ TIC O MUN D IA L

1999

4.445
2.492
1.742
1.530
20
3.226
9.307
1.287
2.706
116
39

13.455

2000*

4.997
2.514
2.009
1.804
20
3.737
10.670
1.428
2.729
165
89

15.081

*Dados referentes ao mês de outubro.
Tabela 1.27

Figura

1.20

Energia eólica – capacidade instalada no mundo (MW). Fonte:
Windpower, 2000.

Energia eólica – distribuição da capacidade instalada no mundo até
outubro de 2000. Fonte: Windpower, 2000.
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Entre os principais impactos socioambientais de usinas eólicas destacam-se os
sonoros e os visuais. Os impactos sonoros são devidos ao ruído dos rotores e variam
de acordo com as especificações dos equipamentos (ARAÚJO et al., 2000). Segundo
os autores, as turbinas de múltiplas pás são menos eficientes e mais barulhentas que
os aerogeradores de hélices de alta velocidade. A fim de evitar transtornos à
população vizinha, o nível de ruído das turbinas deve atender às normas e padrões
estabelecidos pela legislação vigente.
Os impactos visuais são decorrentes do agrupamento de torres e aerogeradores,
principalmente no caso de centrais eólicas com um número considerável de turbinas,
também conhecidas como fazendas eólicas. Os impactos variam muito de acordo
com o local das instalações, o arranjo das torres e as especificações das turbinas.
Apesar de efeitos negativos, como alterações na paisagem natural, esses impactos
tendem a atrair turistas, gerando renda, emprego, arrecadações e promovendo o
desenvolvimento regional.
Outro impacto negativo de centrais eólicas é a possibilidade de interferências
eletromagnéticas, que podem causar perturbações nos sistemas de comunicação e
transmissão de dados (rádio, televisão) (TAYLOR, 1996). Segundo o autor, essas
interferências variam muito segundo o local de instalação da usina e suas
especificações técnicas, particularmente o material utilizado na fabricação das pás.
Também a possível interferência nas rotas de aves deve ser devidamente considerada
nos estudos e relatórios de impactos ambientais (EIA/RIMA).

1.10.8

SOLAR

Quase todas as fontes de energia – hidráulica, biomassa, eólica, combustíveis fósseis
e energia dos oceanos – são formas indiretas de energia solar. Além disso, a radiação
solar pode ser utilizada diretamente como fonte de energia térmica, para
aquecimento de fluidos e ambientes e para geração de potência mecânica ou elétrica.
Pode ainda ser convertida diretamente em energia elétrica, através de efeitos sobre
determinados materiais, entre os quais se destacam o termoelétrico e o fotovoltaico.
O aproveitamento térmico para aquecimento de ambientes, denominado
aquecimento solar passivo, ocorre através da absorção ou penetração da radiação
solar nas edificações, reduzindo as necessidades de aquecimento e iluminação.
Melhor aproveitamento térmico da radiação solar pode ser feito com o auxílio de
técnicas mais sofisticadas de arquitetura e construção.
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O aproveitamento térmico para aquecimento de fluidos é feito através do uso de
coletores ou concentradores solares. Os coletores solares são mais usados em
aplicações residenciais e comerciais (hotéis, restaurantes, clubes, hospitais), para o
aquecimento de água (higiene pessoal e lavagem de utensílios e ambientes). Os
concentradores solares destinam-se a aplicações que requerem temperaturas mais
elevadas, como a secagem de grãos e a produção de vapor. Neste último caso, pode-se
gerar energia mecânica, com o auxílio de uma turbina a vapor, e, posteriormente,
eletricidade, por meio de um gerador de corrente elétrica.
A conversão direta da energia solar em energia elétrica ocorre através de efeitos da
radiação (calor e luz) sobre determinados materiais, particularmente os
semicondutores. Entre esses, destacam-se os efeitos termoelétrico e fotovoltaico. O
primeiro caracteriza-se pelo surgimento de uma força eletromotriz, provocada pela
junção de dois metais, em condições específicas. No segundo, os fótons contidos na
luz solar são convertidos em energia elétrica, através do uso de células solares.
Entre os vários processos de aproveitamento da energia solar, os mais usados
atualmente são o aquecimento de água e a geração fotovoltaica de energia elétrica.
No Brasil, o primeiro é mais encontrado nas regiões Sul e Sudeste, devido a
características climáticas, e o segundo, nas regiões Norte e Nordeste, em
comunidades isoladas da rede de energia elétrica.
Além das condições atmosféricas (nebulosidade, umidade relativa do ar), a
disponibilidade de radiação solar, também denominada energia total incidente sobre
a superfície terrestre, depende da latitude local e da posição no tempo (hora do dia e
dia do ano). Isso devido à inclinação do eixo imaginário em torno do qual a Terra
gira diariamente (movimento de rotação) e à trajetória elíptica que a Terra descreve
ao redor do Sol (translação ou revolução), como ilustrado na Figura 1.21.
Desse modo, a duração solar do dia – período de visibilidade do Sol ou de claridade –
varia, em algumas regiões e períodos do ano, de zero hora (Sol abaixo da linha do
horizonte durante o dia todo) a 24 horas (Sol sempre acima da linha do horizonte).
As variações são mais intensas nas regiões polares e nos períodos de solstício. O
inverso ocorre próximo à linha do Equador e durante os equinócios, quando a
duração solar do dia é igual à duração da noite em toda a Terra.
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Como tecnologias de aproveitamento podemos citar:
-

Coletor solar: A radiação solar pode ser absorvida por coletores solares,
principalmente para aquecimento de água a temperaturas relativamente baixas
(inferiores a 100ºC). O uso dessa tecnologia ocorre predominantemente no
setor residencial , mas há demanda significativa e aplicações em outros setores,
como edifícios públicos e comerciais, hospitais, restaurantes, hotéis e similares.
Nos países em que há maior uso da energia solar – Israel, Grécia, Austrália e
Japão –, cerca de 80% a 90% dos equipamentos têm sido destinados ao uso
doméstico (EVERETT,1996). Esse sistema de aproveitamento térmico da
energia solar, também denominado aquecimento solar ativo, envolve o uso de
um coletor solar discreto. O coletor é instalado normalmente no teto das
residências e edificações e, por isso, é também conhecido como teto solar.
Devido à baixa densidade da energia solar que incide sobre a superfície
terrestre, o atendimento de uma única residência pode requerer a instalação de
vários metros quadrados de coletores. Para o suprimento de água quente de
uma residência típica (três ou quatro moradores), são necessários cerca de 4 m
de coletor. Um exemplo de coletor solar plano é apresentado na Figura 1.22.
3

2

Figura
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1.21

Representação das estações do ano e do movimento da Terra em torno
do Sol. Fonte: MAGNOLI & SCALZARETTO, 1998.
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Ilustração de um sistema solar de aquecimento de água. Fonte:GREEN,
2000.
Concentrador solar: O aproveitamento da energia solar aplicado a sistemas
que requerem temperaturas mais elevadas ocorre através de concentradores
solares, cuja finalidade é captar a energia solar incidente numa área
relativamente grande e concentrá-la numa área muito menor, de modo que a
temperatura desta última aumente substancialmente.
A superfície refletora (espelho) dos concentradores tem forma parabólica ou
esférica, de modo que os raios solares que nela incidem são refletidos para uma
superfície bem menor, denominada foco, onde se localiza o material a ser
aquecido.
Os sistemas parabólicos de alta concentração atingem temperaturas bastante
elevadas e índices de eficiência que variam de 14% a 22% de aproveitamento da
energia solar incidente, podendo ser utilizada para a geração de vapor e,
conseqüentemente, de energia elétrica. Um exemplo interessante é o espelho
parabólico de Odeillo, na França, cuja temperatura chega a 3.800 °C (Everett,
1996).
Contudo, a necessidade de focalizar a luz solar sobre uma pequena área exige
algum dispositivo de orientação, acarretando custos adicionais ao sistema, os
quais tendem a ser minimizados em sistemas de grande porte. Entre meados e
final dos anos 1980, foram instalados nove sistemas parabólicos no sul da
Califórnia, EUA, com tamanhos que variam entre 14 MW e 80 MW,
totalizando 354 MW de potência instalada (Figura 1.23). Trata-se de sistemas
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híbridos, os quais operam com auxílio de gás natural, de modo a atender a
demanda em horários de baixa incidência solar.
Os custos da eletricidade gerada têm variado entre US$ 90 e US$ 280 por
megawatt-hora. Recentes melhoramentos têm sido feitos, visando a reduzir
custos e aumentar a eficiência de conversão. Em lugar de pesados espelhos de
vidro, têm-se empregado folhas circulares de filme plástico aluminizado
(NREL, 2000).

Figura

1.23

Sistema térmico de geração solar de energia elétrica (Califórnia/EUA).
Foto: Warren Gretz (Nrel, 1991).

Além dos processos térmicos descritos acima, a radiação solar pode ser diretamente
convertida em energia elétrica, por meio de efeitos da radiação (calor e luz) sobre
determinados materiais, particularmente os semicondutores. Entre esses, destacamse os efeitos termoelétrico e fotovoltaico. O primeiro se caracteriza pelo surgimento
de uma força eletromotriz, provocada pela junção de dois metais, quando tal junção
está a uma temperatura mais elevada do que as outras extremidades dos fios.
Embora muito empregado na construção de medidores de temperatura, seu uso
comercial para a geração de eletricidade tem sido impossibilitado pelos baixos
rendimentos obtidos e pelos custos elevados dos materiais.
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O efeito fotovoltaico decorre da excitação dos elétrons de alguns materiais na
presença da luz solar (ou outras formas apropriadas de energia).
Entre os materiais mais apropriados para a conversão da radiação solar em energia
elétrica, os quais são usualmente chamados de células solares ou fotovoltaicas,
destaca-se o silício.
A eficiência de conversão das células solares é medida pela proporção da radiação
solar incidente na superfície da célula que é convertida em energia elétrica.
Atualmente, as melhores células apresentam um índice de eficiência de 25% (Green
et al., 2000).
Para a geração de eletricidade em escala comercial, o principal obstáculo tem sido o
custo das células solares. Segundo Bajay et al. (2000), atualmente os custos de capital
variam entre 5 e 15 vezes os custos unitários de uma usina a gás natural que opera
com ciclo combinado. Têm-se observado, contudo, grandes reduções, como indicam
estudos feitos pela Agência Internacional de Energia (IEA, 1999).
Nos últimos dez anos, os custos de capital foram reduzidos em cerca de 40%, e
espera-se o mesmo nos próximos dez anos.
Os valores estão situados na faixa de US$ 200 a US$ 300 por megawatt-hora e entre
US$ 3 e US$ 7 mil por quiloWatt instalado (Tabela 1.28).

Tipo de célula
Silício de cristal simples
Silício concentrado
Silício policristalino
Silício amorfo 17,0
Fonte:Green
., 2000.

Eficiência (%)
Teórica
30,0
27,0
25,0
13,0

Laboratório
24,7
28,2
19,8
4a7

Custo
Comercial
12 a 14
13 a 15
11 a 13
3a5

(US$/Wp)
4a7
5a8
4a7

et al

Tabela 1.28

Eficiência de conversão e custo de células solares.

A Figura 1.24 ilustra um sistema completo de geração fotovoltaica de energia elétrica.
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1.24

Ilustração de um sistema de geração fotovoltaica de energia elétrica.
Fonte: CRESESB, 2000.

Os dados e as figuras relativas às fontes de energia citadas acima foram totalmente
importados do ATLAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL, editado pela
ANEEL.
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DESTACAR

Um paradigma é uma estrutura de pensamento e uma mudança de
paradigma é uma forma de pensar inteiramente diferente.
2.- Uma mudança de paradigma é um processo lento, principalmente porque o
sistema de poder solidificado não abre espaços.
3.- A mudança está em permanente mudança, porque a cada instante temos
uma evolução do pensamento sobre as coisas.
4.- Estamos passando por três grandes transições culturais, que são tendências
e não modismos.
5.- As transições culturais mostradas são tendências, que não devem ser
confundidas com os modismos dela decorrentes utilizados pelos vários
interesses existentes nos meios de comunicação.
6.- A transição energética para um modelo baseada em energia renovável é
uma tendência, mas terá grande influência do sistema de poder político e
econômico para se concretizar.
7.- Um sistema energético é também um sistema de poder político e
econômico.
8.- A divisão ideológica do mundo não acabou com a derrubada do muro de
Berlim.
9.- A disputa entre o eixo Oriente e Ocidente, esquerda e direita, comunistas e
capitalistas, mudou para outro eixo, o Norte-Sul, representada pelos
preservacionistas e pelos desenvolvimentistas.
10.- Ecologia e economia são disciplinas cujo arcabouço intelectual são muito
diferentes e isso tem gerado grandes conflitos.
11.- Existe uma competição por idéias e poder entre essas duas disciplinas.
12.- Os primeiros sistemas de contabilidade nacional continham dados que
refletem apenas a atividade econômica, como o PIB.
13.- Os valores médios de PIB per capita não refletem nem a forma como a
renda é distribuída, nem a degradação ambiental.
14.- O IDH é um índice melhor que o PIB para avaliações sócio- econômicas,
mas não mostra os reflexos no meio ambiente causados pelas políticas
adotadas.
15.- O ISEW é um índice muito mais completo, mas encontra dificuldades nas
coletas de dados, justamente naqueles países onde a questão social é mais
gritante.
1.-
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Cada país deve, dentro das suas condições, buscar informações que melhor
sinalizem as melhorias ou a deterioração do bem-estar.
17.- A energia sempre promoveu, ao longo dos tempos, grandes transformações
sociais.
18.- A energia é um parâmetro de grande influência na definição do tipo de
sociedade que se solidifica em função do seu uso.
19.- Fontes de energia concentradas podem induzir a estrutura de poder para
tendências totalitárias, quer de direita ou de esquerda.
20.- Fontes de energia desconcentradas podem induzir a estrutura de poder para
tendências libertárias, descentralizadas democráticas.
21.- A energia sempre promoveu, ao longo dos tempos, grandes transformações
sociais.
22.- A energia é um parâmetro de grande influência na definição do tipo de
sociedade que se solidifica em função do seu uso.
23.- Fontes de energia concentradas podem induzir a estrutura de poder para
tendências totalitárias, quer de direita ou de esquerda.
24.- Fontes de energia desconcentradas podem induzir a estrutura de poder para
tendências libertárias, descentralizadas democráticas.
25.- O crescimento exponencial da população ao longo dos tempos.
26.- Taxas de mortalidade, taxas de natalidade e a combinação entre elas, que
são etapas do processo econômico e social, têm grande influência na
determinação do tamanho da população.
27.- As razões pelas quais as taxas de natalidade permaneciam altas na maioria
os países do Terceiro Mundo.
28.- Uma transição demográfica tem três grandes etapas: elevadas taxas de
natalidade e de mortalidade; rápido declínio das taxas de mortalidade; e
baixas taxas de natalidade e de mortalidade.
29.- A grande maioria do crescimento da população mundial deverá estar
localizada nas regiões subdesenvolvidas e nos países mais pobres.
30.- A importância da adoção de políticas populacionais na Ásia Meridional, na
África e na América Latina.
31.- Todas as atuais projeções do crescimento populacional consideram taxas em
declínio doravante.
32.- Que o tamanho da população deve se estabilizar abaixo da capacidade de
sustento da Terra.
16.-
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A definição do tamanho da população leva em consideração aspectos
econômicos, ambientais, políticos e religiosos.
34.- Alguns países já adotam uma política de incentivo à limitação do nascimento
33.-

de filhos por casal.

Se uma forma de avaliar se uma nação é ou não desenvolvida é pela
medição do sofrimento da população, precisamos identificar nossos próprios
índices.
36.- A fome provoca o maior sofrimento de uma população e a maior
degradação ambiental de uma região.
37.- É necessário identificar, para cada região, o número de calorias mínimo que
deve ser ingerido pelos seus indivíduos.
38.- O uso da alta tecnologia no campo tem participação significativa na
concentração da renda agrícola.
39.- A falta de alimentos tem um grande poder destrutivo de uma população
porque provoca um efeito em cadeia, desde o pré-natal até o final da vida
de um indivíduo.
40.- A boa alimentação é um instrumento preventivo de saúde pública e fator
preponderante na capacidade de produção.
41.- Quando não se produz alimentos é necessário a sua importação e isso
significa evasão de recursos financeiros.
42.- Os problemas políticos internos, o desenvolvimento industrial e a questão
da segurança nacional nos países em desenvolvimento geralmente dispõem
de mais recursos do que aqueles aplicados para a mitigação da fome e da
pobreza.
43.- A subnutrição é uma das maiores causadoras da pobreza.
44.- O desenvolvimento afeta a quantidade de alimento produzido, a forma
como ele é produzido e o tipo que é consumido pelas pessoas.
45.- Um dos custos da tecnologia e da mecanização no campo que deve ser bem
avaliado é o da energia.
46.- O modelo de agricultura dos Estados Unidos não pode ser copiado por
outros países porque tem nele embutido uma grande componente de
consumo de energia.
47.- O desenvolvimento, muitas vezes, desloca a produção de alimentos em
terras férteis para terrenos marginais de mais baixa produtividade.
48.- A degradação ambiental provoca muitos problemas para a produção de
alimentos.
35.-
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As dimensões continentais, uma população com taxas de crescimento em
declínio e o atual estágio de desenvolvimento ainda não consolidado são
vantagens comparativas do Brasil.
50.- As riquezas da Terra são muitas, mas são limitadas.
51.- A crescimento econômico trás consigo uma produção de energia e esta uma
degradação ambiental subjacente.
52.- Nos países ricos, e obviamente também nas pessoas ricas dos países em
desenvolvimento, é grande o desperdício de energia na aquisição e uso de
supérfluos.
53.- Os países desenvolvidos degradaram o meio ambiente, desenvolveram uma
cultura de preservação e querem vender as suas tecnologias que
desenvolveram para tal.
54.- Se o modelo de crescimento econômico atual for adotado pelos países em
desenvolvimento, a capacidade de sustento da Terra estará severamente
comprometida.
55.- A dificuldade dos países ricos em produzir energia limpa.
56.- A falta de tecnologia e de recursos nos países em desenvolvimento pode
retardar, ou até mesmo inviabilizar no médio prazo, um modelo energético
mais limpo que o atual.
57.- Existem duas interfaces críticas entre os seres humanos e os sistemas
ambientais.
58.- O efeito estufa é também proveniente de gases naturais, mas aqueles
criados pelo homem tornaram-se significativos.
59.- O efeito estufa é um dos principais causadores do aumento da temperatura
média da Terra.
60.- O “buraco do ozônio” e a “chuva ácida” também provocam alterações no
meio ambiente.
61.- A elevação do nível das águas do mar vai desencadear uma série de
problemas de ordem política, econômica e social para os países mais
vulneráveis.
62.- O uso/produção de energia são responsáveis por mais da metade da
formação do efeito estufa.
63.- O principal gás antropogênico formador do efeito estufa é o CO decorrente
da queima de combustíveis fósseis nas térmicas e nos automóveis.
64.- A intensidade energética é menor nos países com economia de mercado
porque os preços subsidiados nos países de economia centralizada
conduzem ao uso perdulário e ao desperdício
49.-

2

102

R E CURS OS E N ERG ÉTI COS

P AN OR AMA

65.-

E NE RGÉ TIC O MUN D IA L

O perfil da população (sexo, faixa etária) influi sobremaneira no modelo de
consumo de energia.
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PAN O R A M A
ENERGÉTICO NO
BRASIL
OBJETIVOS
Dar uma visão geral sobre as principais fontes de energia
disponíveis no Brasil.
Mostrar algumas tecnologias aplicadas para a utilização da
energia no Brasil.
Chamar a atenção para os aspectos econômicos, sociais e
ambientais do uso da energia no Brasil.

Vimos no início desse trabalho que os aspectos sociais e ambientais no planejamento
e utilização dos potenciais energéticos são necessários e de valiosa importância para o
processo de desenvolvimento, mas não foram ainda devidamente incorporadas nas
avaliações feitas em nosso país.
A avaliação dos potenciais energéticos em um país é função do nível de
conhecimento dos seus recursos e reservas. As condições econômicas e tecnológicas
com que são feitas as avaliações têm uma grande influência na avaliação e
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dimensionamento das reservas. Nem sempre constantes, quer em relação ao tempo,
quer na escala, variam bastante em função do grau de avanço do conhecimento
tecnológico. Esse fator possibilita uma maior ou menor capacidade de recuperação
ou de aproveitamento dos recursos. No que se refere à conjuntura econômica, ela
pode tornar viável ou inviabilizar financeiramente a recuperação ou o
aproveitamento destes recursos, em função dos seus custos.
As fontes energéticas hoje estão sendo classificadas em função da renovabilidade. Os
combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão mineral) são considerados nãorenováveis, porque levam milhões de anos para se formarem e sua disponibilidade é
limitada em função do esgotamento das reservas. A hidroeletricidade e a biomassa
(lenha, carvão vegetal, cana-de-açúcar) obtida através do plantio e reflorestamento
são considerados como fontes renováveis que, bem manejadas, podem assumir o
desejável caráter sustentável.
Diversas formas de energia são abundantes no Brasil e podem vir a ser utilizadas em
larga escala. Em seguida mostramos e analisamos sucintamente os potenciais
energéticos do país, à luz das informações consolidadas mais recentes.

2.1

HIDROELETRICIDADE

A energia elétrica obtida a partir do aproveitamento do potencial hidráulico de um
determinado trecho de um rio, via de regra assegurado através da construção de uma
barragem e da conseqüente formação de um reservatório. As hidrelétricas são as mais
tradicionais e mais aceitas das usinas elétricas. A energia original vem do sol e é
renovável sem poluição. Uma vez construída, os únicos custos são os de operação e
manutenção, pois o combustível é a água. Por essa razão e pela economia de escala, o
custo da eletricidade é mais baixo do que os de outras usinas. As represas são, em
muitos casos, lugares de lazer, de camping, iatismo, natação e pesca e oferecem
oportunidades de navegação e agropecuária.
Uma usina hidrelétrica consiste em reservatório, canais de água, turbo-gerador,
sistema de controle e subestação elevadora, que é fundamental para a transmissão. À
parte do gerador, o sistema de controle e a subestação abaixadora podem estar junto
com a barragem ou longe dela. Existem diversos tipos de turbo-gerador para
diferentes condições e requisitos tais como a potência, a montagem vertical ou
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horizontal e em relação à pressão da água, alta ou baixa. Em todos os sistemas a
turbina converte a energia do fluxo da água (química potencial) à energia de rotação
do rotor do gerador (mecânica), que por sua vez é convertida em energia elétrica. A
água entra por cima, é conduzida por uma tubulação forçada até a turbina e sai pela
parte de baixo da barragem.
O controle da usina é basicamente um controle da vazão da água e a subestação
abaixadora é igual às de outras usinas. As estruturas de usinas hidrelétricas são bem
mais simples em comparação às das termoelétricas e nucleares. A diferença está no
fato de que na hidrelétrica a energia primária já vem na forma adequada para girar a
turbina enquanto nas usinas térmicas e nucleares esta energia precisa ser criada e
condicionada.
Existem dois tipos de usinas hidrelétricas, em função da sua concepção hidroenergética:
a) as usinas com reservatório – cuja água pode ser acumulada e operada de forma
que possa haver acumulação (Ex. Sobradinho);
b) as usinas a fio d’água – cuja água tem que ser obrigatoriamente turbinada ou
soltada pelos vertedouros (Ex. Xingó).
O potencial hidrelétrico brasileiro é estimado em cerca de 260 GW, dos quais 40,5%
estão localizados na Bacia Hidrográfica do Amazonas. Entre as demais bacias,
destacam-se a do Paraná, com 23% desse potencial, a do Tocantins (10,6%) e a do São
Francisco (10%). As bacias do Uruguai e do Atlântico Leste representam cerca de 5%
cada uma e as demais (Atlântico Sudeste e Atlântico Norte/Nordeste) somam juntas
apenas 5% do referido potencial. Contudo, apenas 63% desse potencial foi
inventariado, de modo que essas proporções mudam significativamente em termos de
potencial conhecido.
Como indica na Tabela 2.1, a Bacia do Amazonas representa apenas 19,4% do
potencial inventariado, subindo substancialmente os índices relativos às bacias do
Paraná, São Francisco e Tocantins.
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Bacia Hidrográfica

Código

Bacia do Rio Amazonas
Bacia do Rio Tocantins
Bacia do Atlântico Norte/
Nordeste
Bacia do Rio Säo Francisco
Bacia do Atlântico Leste
Bacia do Rio Paraná
Bacia do Rio Uruguai
Bacia do Atlântico Sudeste
Brasil
Fonte: Eletrobrás, 2000.

1
2

Tabela

2.1

Inventariado (a) Remanescente (b) Total (a+b)
(MW)
(%)
(MW)
(%)
(MW) (%)
31.899
24.831

19,4
15,1

73.510
2.709

77,0
2,8

105.410
27.540

40,5
10,6

3

2.047

1.2

1.355

1.4

3.402

1.3

4
5
6
7
8
-

23.847
12.037
51.708
10.903
7.327
164.599

14,5
7,3
31,4
6,6
4,5
100,0

2.472
2.055
8.670
2.434
2.290
95.496

2,6
2,2
9,1
2,5
2,4
100,0

26.319
14.092
60.378
13.337
9.617
260.095

10,1
5,4
23.2
5,1
3,7
100,0

Potencial hidrelétrico brasileiro por bacia hidrográfica, em 2000.

Na Bacia do Amazonas, destaca-se a sub-bacia 18 (Rio Xingu), com 13,7% do
potencial inventariado no País (Tabela 2.2). Outras sub-bacias do Amazonas, cujos
potenciais estimados são consideráveis, são a do Rio Tapajós (17), a do Rio Madeira
(15) e a do Rio Negro (14). Na Bacia do Tocantins, destaca-se a sub-bacia 29 (Rio
Itacaiunas e outros), com 6,6% do potencial brasileiro inventariado. Na Bacia do São
Francisco, o destaque vai para a sub-bacia 49, que representa 11% do potencial
inventariado. Na Bacia do Paraná, existem várias sub-bacias com grandes potenciais,
entre elas a 64 (Paraná, Paranapanema e outros), com 8,4% do potencial hidrelétrico
inventariado no País.
Não há limites muito precisos para a classificação do tipo de queda e, portanto, os
valores variam entre fontes e autores. O Centro Nacional de Referência em Pequenas
Centrais Hidrelétricas – CERPCH, da Escola Federal de Itajubá – EFEI, considera
de baixa queda uma instalação com altura de até 15 m; instalações com alturas
superiores a 150 m são consideradas de alta queda e instalações com altura entre
esses dois valores são consideradas de média queda (CERPCH, 2000).
Segundo a referida fonte, os locais mais favoráveis às instalações de alta queda se
encontram geralmente nas ribeiras de grandes declives, formados por rápidos ou
cascatas. Nesse caso, as obras de tomada d’água e de prevenção de enchentes são, em
geral, de dimensões limitadas e custos reduzidos. A maioria dos investimentos de
construção civil é constituída pelo conduto hidráulico. A turbina mais adequada é a
do tipo Pelton, com o uso de geradores de alta velocidade, cujas dimensões e preços
unitários são sensivelmente mais baixos do que para as máquinas mais lentas.
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SUB-BACIA HIDROGRÁFICA
Rios Paraguaçu, Jequiriçá e outros
Rio de Contas
Rios Pardo, Cachoeira e outros
Rios Jequitinhonha
Rios Mucuri, São Mateus e outros
Rio Doce
Rios Itapemerim, Itabapoana e outros.
Rio Paraíba do Sul
Rios Macaé, São João e outros
Rio Paranaíba
Rio Grande
Rios Paraná, Tietê e outros
Rios Paraná, Pardo e outros
Rios Paraná, Paranapanema e outros
Rios Paraná, Iguaçu e outros
Rios Paraguai, São Lourenço e outros
Rios Paraguai, Apa e outros
Rios Paraná, Corrientes e outros
Rios Paraná, Tercero e outros
Rio Pelotas
Rio Canoas
Rios Uruguai, do Peixe e outros
Rios Uruguai, Chapecó e outros
Rios Uruguai da Várzea e outros
Rios Uruguai, Ijuí e outros
Rios Uruguai, Ibicuí e outros
Rios Uruguai, Quaraí e outros
Rios Uruguai e outros
Rios Uruguai, Negro e outros
Rios Itapanhaú, Itanhaém e outros
Rio Ribeira do Iguape
Rios Nhundiaquara, Itapocu e outros
Rio Itajaí-Açu
Rios Tubarão, Araranguá e outros
Rio Jacuí
Rio Taquari
Lagoa dos Patos
Lagoa Mirim
Fonte: Eletrobrás, 2000.
Tabela 2.2

Código
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Inventariado(a)
(MW)
(%)
607
59
0
2.112
204
4.541
548
2.916
1.052
10.202
8.781
5.429
3.776
13.800
8.727
992
0
0
1
1.131
1.492
1.145
3.344
2.649
752
17
373
0
0
2.902
1.074
164
474
36
1.015
1.510
153
0

0,4
0,0
0,0
1,3
0,1
2,8
0,3
1,8
0,6
6,2
5,3
3,3
2,3
8,4
5,3
0,6
0,0
0,0
0,0
0,7
0,9
0,7
2,0
1,6
0,5
0,0
0,2
0,0
0,0
1,8
0,7
0,1
0,3
0,0
0,6
0,9
0,1
0,0

EN ERG ÉTI CO NO

Remanescente(b)
(MW)
(%)
198
04
135
344
255
100
177
383
359
2.566
896
199
762
1.245
1.140
1.862
0
0
0
204
90
848
372
318
431
172
0
0
0
29
89
259
98
178
576
76
857
128

0,2
0,1
0,1
0,4
0,3
0,1
0,2
0,4
0,4
2,7
0,9
0,2
0,8
1,3
1,2
2,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,9
0,4
0,3
0,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,1
0,2
0,6
0,1
0,9
0,1

B R ASI L

Total (a + b)
(MW) (%)
805
153
135
2.456
458
4.641
725
3.299
1.411
12.768
9.677
5.628
4.538
15.045
9,867
2.854
0
0
1
1.335
1.582
1.993
3.716
2.967
1.183
189
373
0
0
2.931
1.163
423
572
214
1.591
1.586
1.010
128

0,3
0,1
0,1
0,9
0,2
1,8
0,3
1,3
0,5
4,9
3,8
2,2
1,7
5,8
3,8
1,1
0,0
0,0
0,0
0,5
0,6
0,8
1,4
1,1
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0
1,1
0,4
0,2
0,2
0,1
0,6
0,6
0,4
0,0

Potencial hidrelétrico brasileiro por sub-bacia hidrográfica, em 2000.
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Na Figura 2.1, temos uma visão geral das sub-bacias hidrográficas no mapa do
Brasil.

Nota: os números correspondem aos códigos das sub-bacias, como indicado na Tabela 2.2.
Figura

2.1

Potencial hidrelétrico brasileiro por sub-bacia hidrográfica.

No Brasil, um exemplo típico desse tipo de aproveitamento hidráulico é a Usina
Hidrelétrica de Henry Borden (Figura 2.2), localizada no Rio Pedras, município de
Cubatão, Estado de São Paulo. O primeiro grupo gerador (seção externa) foi
construído em pouco mais de um ano e entrou em operação em 1926, com potência
nominal de 35 MW. Em 1952, iniciaram-se as obras da seção subterrânea, que entrou
em operação em 1956. Atualmente, a capacidade instalada nas duas seções é de 887,4
MW, o suficiente para atender à demanda de uma cidade com cerca de dois milhões
de habitantes. Seu sistema adutor capta água do Reservatório do Rio das Pedras,
conduzindo até o pé da Serra do Mar, em Cubatão, aproveitando um desnível de
cerca de 720 m (EMAE, 2001).
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Usina hidrelétrica de Henry Borden, Cubatão/SP. Foto: EMAE, 2001.

Em instalações de média queda – a maioria dos projetos hidrelétricos brasileiros, os
principais componentes da construção civil são a tomada d’água, as obras de proteção
contra enchentes e o conduto hidráulico. As turbinas mais utilizadas são do tipo
Francis, com velocidades de rotação entre 500 rpm e 750 rpm. No caso de velocidades
mais baixas, pode-se usar um multiplicador de velocidade, de modo a reduzir os
custos dos geradores.
Um exemplo desse tipo de barragem é o da Usina Hidrelétrica de Itaipu (Figura 2.3),
a maior hidrelétrica em operação no mundo. Com uma potência instalada de 12.600
MW (18 unidades geradoras de 700 MW), Itaipu é responsável atualmente por cerca
de 25% de toda energia elétrica consumida no Brasil. As obras civis tiveram início em
janeiro de 1975 e a usina entrou em operação comercial em maio de 1984. A última
unidade geradora entrou em operação em abril de 1991.
Atualmente, estão sendo instaladas mais duas unidades geradoras, o que aumentará
sua capacidade nominal para 14.000 MW (ITAIPU, 2001).
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Vista panorâmica da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Foto: Itaipu, 2001.

Um exemplo interessante e particular de barragem de média queda é o da Usina
Hidrelétrica de Funil (Figura 2.4), localizada no Rio Paraíba do Sul, Município de
Itatiaia – RJ. Construída na década de 60, a barragem é do tipo abóbada de concreto,
com dupla curvatura, única no Brasil. Com uma capacidade nominal de 216 MW,
sua operação teve início em 1969 (FURNAS, 2001).

Figura

114

2.4

Usina Hidrelétrica de Funil, Itatiaia/RJ. Foto: Furnas, 2001.
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Em instalações de baixa queda, a casa de força é integrada às obras de tomada d’água
ou localizada a uma pequena distância. As turbinas são do tipo Kaplan ou Hélice,
com baixa velocidade (entre 70 e 350 rpm). As obras civis podem ser reduzidas pelo
uso de grupos axiais do tipo bulbo e o custo dos geradores também pode ser reduzido,
com o uso de multiplicadores de velocidade.
No Brasil, um exemplo típico de aproveitamento hidrelétrico de baixa queda é o da
Usina Hidrelétrica de Jupiá (Figura 2.5), localizada no Rio Paraná, Município de
Três Lagoas – SP. Com reservatório de 330 km2, a usina possui 14 turbinas Kaplan,
totalizando uma potência instalada de 1.551 MW.

Figura

2.5

Usina hidrelétrica de Jupiá, Três Lagoas/SP. Foto: ANEEL, 2001.
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Capacidade instalada em UHEs no Brasil por sub-bacia hidrográfica.

Em termos de esgotamento dos potenciais, verifica-se que as bacias mais saturadas
são a do Paraná e a do São Francisco, com índices de aproveitamento (razão entre
potencial aproveitado e potencial existente) de 64% e 40%, respectivamente (Tabela
2.3). As menores taxas de aproveitamento são verificadas nas bacias do Amazonas,
Uruguai e Atlântico Norte/Nordeste, respectivamente. Em nível nacional, cerca de
23% do potencial hidrelétrico estimado já foram aproveitados. Em relação ao
potencial inventariado, essa proporção aumenta para 37%.
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As Figura 2.6 e 2.7 ilustram as capacidades instaladas e os índices de aproveitamento
dos potenciais hidráulicos brasileiros por sub-bacia hidrográfica, respectivamente.
Na Bacia do Paraná, os maiores índices são observados nos rios Grande (sub-bacia
61), Tietê (62), Paranaíba (60) e Iguaçu (64), respectivamente. Nas demais bacias,
destacam-se a 47, no São Francisco, cujo potencial já foi totalmente aproveitado, e as
sub-bacias 35, 59 e 85 (Atlântico Nordeste, Leste e Sudeste, respectivamente), todas
com índices superiores a 50%.

Código

Inventariad
o (a) (MW)

Existente
(b) (MW)

Aproveitad
o (c) (MW)

(c/a)

(c/b)

Bacia do Rio Amazonas

1

31.899

105.410

592

0,02

0,01

Bacia do Rio Tocantis

2

24.831

27.540

5.394

0,22

0,20

Bacia do Atlântico Norte/Nordeste

3

2.047

3.402

303

0,15

0,09

Bacia do Rio São Francisco

4

23.847

26.319

10.473

0,44

0,40

Bacia do Atlântico Leste

5

12.037

14.092

2.367

0,20

0,17

Bacia do Rio Paraná

6

51.708

60.378

38.580

0,75

0,64

Bacia do Rio Uruguai

7

10.903

13.337

294

0,03

0,02

Bacia do Atlântico Sudeste

8

7.327

9.617

2.508

0,34

0,26

Brasil

-

164.599

260.095

60.511

0,37

0,23

Bacia Hidrográfica

Tabela 2.3

Potenciais inventariado, existente, aproveitado e índices de
aproveitamento por bacia.

Os baixos índices de aproveitamento da Bacia do Amazonas são devidos ao relevo
predominante da região (planícies), a sua grande diversidade biológica e distância
dos principais centros consumidores de energia. Já na região centro-sul do país, o
desenvolvimento econômico muito mais acelerado e o relevo predominante
(planaltos) levaram a um maior aproveitamento dos seus potenciais hidráulicos.
Contudo, o processo de interiorização do país e o próprio esgotamento dos melhores
potenciais das regiões Sul e Sudeste levarão a um maior aproveitamento hidráulico
em regiões mais remotas e economicamente menos desenvolvidas.
Em janeiro de 2002, havia registro de 433 centrais hidrelétricas em operação no
Brasil, das quais 304 eram empreendimentos de pequeno porte – micro e pequenas
centrais hidrelétricas, perfazendo uma capacidade instalada de 62.020 MW (ANEEL,
2002).
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Taxa de aproveitamento do potencial hidrelétrico brasileiro.

Como indicado na Tabela 2.4, a geração hidrelétrica no Brasil é constituída
essencialmente de grandes empreendimentos. As 23 centrais hidrelétricas com
capacidade de geração superior a 1.000 MW correspondem a 71,4% da capacidade
instalada no país. Os 337 empreendimentos com potência igual ou inferior a 30 MW
representam apenas 2,4% da capacidade instalada.
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Conforme ilustra na Figura 2.8, a maioria das grandes centrais hidrelétricas
brasileiras está localizada na Bacia do Paraná, notadamente nas sub-bacias do
Paranaíba (60), Grande (61) e Iguaçu (65). Entre as demais, destacam-se Tucuruí, no
Rio Tocantins e Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó, no Rio São Francisco.

Faixa de Potência (MW)

Até 30
De 31 a 100
De 101 a 500
De 501 a 1.000
Acima de 1.000
Total

Fonte: ANNEL, 2002.
Tabela 2.4

N° de usinas
337
29
36
8
23
433

Potência (MW)
1.509
1.667
9.219
5.365
44.260
62.020

Potência (%)
2,4%
2,7%
14,9%
8,7%
71,4%
100,0%

Distribuição das UHEs em operação por faixa de potência, em 2002.

Como indicado anteriormente, o relevo da região centro-sul do Brasil, mais favorável
ao aproveitamento de seus potenciais hidrelétricos, conjugado com o processo de
ocupação do território brasileiro e de desenvolvimento socioeconômico do país, levou
a uma forte concentração das UHEs nessa região. Conforme ilustra a Figura 2.9, na
primeira metade do Século XX, a grande maioria dos projetos hidrelétricos foi
instalada na Região Sudeste. No período de 1945 a 1970, os empreendimentos se
espalharam mais em direção ao Sul e ao Nordeste, com destaque para os estados do
Paraná e Minas Gerais. Entre 1970 e meados dos anos 1980, espalharam-se por
diversas regiões do país, graças ao aprimoramento de tecnologias de transmissão de
energia elétrica em grandes blocos e distâncias. Nesse mesmo período, verificou-se
também uma forte concentração de projetos na zona de transição entre as regiões
Sudeste e Centro-Oeste, onde estão duas importantes sub-bacias do Paraná (Grande
e Paranaíba). Mais recentemente têm-se destacado as regiões Norte e Centro-Oeste,
principalmente o Estado de Mato Grosso.
A Figura 2.10 ilustra melhor a evolução da concentração de UHEs no país. Como se
observa, até 1950, as usinas estavam concentradas próximas ao litoral, entre os
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Atualmente, há uma dispersão
mais acentuada, cujo centro de massa está localizado entre os estados de São Paulo,
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Os futuros projetos hidrelétricos deverão
ocupar também áreas menos povoadas e economicamente pouco desenvolvidas.
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Usinas hidrelétricas por classe de potência e bacia hidrográfica.
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Usinas hidrelétricas por ano de instalação.
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Evolução da concentração das usinas hidrelétricas no Brasil (1950 e
2000).

Apesar da tendência de participação crescente de outras fontes energéticas na geração
de energia elétrica, a hidroeletricidade continua sendo muito importante na
expansão do setor elétrico brasileiro.
Somando-se a potência nominal das usinas em construção, em ampliação,
concedidas e autorizadas, verifica-se que a energia hidráulica irá adicionar ao
sistema elétrico nacional cerca de 14.500 MW, nos próximos anos. Incluindo-se as
usinas em projeto, o valor sobe para 15.443 MW.
Desse total, 36% estão localizados na Bacia do Tocantins, 24% na Bacia do Uruguai,
19% na Bacia do Paraná e 14% na Bacia do Atlântico Leste.
As bacias do Amazonas e do Atlântico Sudeste deverão contribuir com 7% da nova
capacidade instalada. As do Atlântico Norte/Nordeste e do São Francisco deverão
adicionar apenas 1% ao sistema hidrelétrico do País (Tabela 2.5).
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Bacia
Hidrográfica Código Construção Ampliação Concedida Projeto Autorização

Rio Amazonas
Rio Tocantis
Atlântico N/NE
Rio São
Francisco
Atlântico Leste
Rio Paraná
Rio Uruguai
Atlântico
Sudeste

Total
Rio Amazonas
Rio Tocantis
Atlântico N/NE
Rio São
Francisco
Atlântico Leste
Rio Paraná
Rio Uruguai
Atlântico
Sudeste

Total

Tabela 2.5

B R ASI L

Total

1
2
3

248,10
1.333,20
1,50

2,65
4.125,00
0,0

0,00
0,00
0,0

153,20
9,80
11,20

94,09
16,06
25,10

488,04
5.484,06
37,80

4

105,00

2,02

0,00

8,22

25,00

140,24

5
6
7

660,00
823,29
2.590,00

12,40
1.418,85
0,00

793,00
406,36
1.000,00

267,52
107,68
15,04

392,46
112,44
46,65

2.125,38
2.868,62
3.651,69

8

129,20

0,00

45,00

376,75

96,50

647,45

1
2
3

5.890,30

5.560,92

2.244,36

949,41

789,30

15.443,28

4,2%
22,6%
0,0%

0,0%
74,2%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

16,1%
1,0%
1,2%

10,5%
2,0%
3,1%

3,2%
35,5%
0,2%

4

1,8%

0,0%

0,0%

0,9%

3,1%

0,9%

5
6
7

11,2%
14,0%
44,0%

0,2%
25,5%
0,0%

35,3%
18,1%
44,6%

28,2%
11,3%
1,6%

49,2%
14,1%
5,8%

13,8%
18,6%
23,6%

8

2,2%

0,0%

2,0%

39,7%

12,1%

4,2%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capacidade a ser instalada nos próximos anos por bacia e situação do
projeto (MW e %).

Em termos de sub-bacia, destaca-se a 29 (Tocantins e afluentes), onde se localiza
Tucuruí, cuja capacidade será ampliada de 4.000 MW para 8.125 MW, representando
27% da capacidade a ser instalada nos próximos anos. Fato similar ocorre com a subbacia 64 (Paraná e afluentes), devido à ampliação de Itaipu, que terá sua capacidade
nominal ampliada em 1.400 MW.
Na Bacia do Uruguai, destaca-se a sub-Bacia 73, onde está localizada a UHE de
Machadinho com 1.140 MW de potência.
Na Figura 2.11 temos uma visão da localização dos futuros empreendimentos
hidrelétricos no Brasil.
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Localização de futuros projetos hidrelétricos no Brasil.

Altura da barragem, vazão anual, potência a ser gerada, são alguns parâmetros que
são utilizados para se comparar à qualidade das usinas. Este potencial pode ser
também avaliado em termos da energia firme, isto é, a energia que pode ser
aproveitada ao longo de todo o ano independentemente da época, seja ela de chuvas
ou de estiagem. Esta é uma das características dos aproveitamentos hidrelétricos: os
reservatórios têm a função de armazenar a água regularizando a vazão, de forma a
garantir uma disponibilidade energética durante um período de tempo também
maior.
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Considera-se no Brasil a energia firme equivalente à cerca de 50% da capacidade
instalada que representa a capacidade total de operação das turbinas. Como
conseqüência da variação do regime hidrológico, esta situação só acontece nos
períodos de alta pluviosidade, quando a vazão é maior como é também maior a altura
de queda, em virtude do aumento da cota do reservatório.
Com as hidrelétricas existem riscos e efeitos adversos. A hipótese é remota, mas
barragem pode romper e causar a morte de milhares de pessoas. A inundação de uma
grande área pode ocasionar o deslocamento das populações ribeirinhas e pequenas
cidades, perda de terra para agropecuária, mudanças do clima regional e até efeitos
inesperados em locais longe da barragem.
Um exemplo é o caso da barragem Assuam no Rio Nilo no Egito. Nas margens do
rio, abaixo da barragem, foi perdida a adubação natural trazida pela inundação anual
e a pesca nas regiões da boca do rio faliu devido à mudança das características
químicas da água e à falta de nutrientes que vinham com a água do rio.
Outro exemplo clássico é o de Macchu, na Índia, onde 2.500 pessoas pereceram, em
razão da falha de uma barragem em 1979. Portanto, devem haver estudos prévios e
medidas de prevenção desse tipo de impacto potencial.
A questão da construção de uma usina hidrelétrica precisa ser examinada
detalhadamente levando em consideração todas as possíveis conseqüências além das
necessidades e conveniências imediatas.
Na Tabela 2.6 poderemos observar as características de algumas usinas e seus
reservatórios.
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.
USINA

RIO, ESTADO.

POTÊNCIA
(MW)

RESERVATÓRIO
VOLUME
(106 m3)

ÁREA
(km2)

ÁREA
ESPECÍFICA
(km2/GW)

Itaipu
Xingo
Tucuruí
Paulo Afonso I
Água Vermelha
Emborcação

Paraná, PR
S.Francisco,SE/AL
Tocantins, PA
São Francisco, BA
Grande, SP
Paranaíba, MG

12.600
5.000
4.240
3.984
1.380
1.192

29.000
736
45.500
128
11.100
12.521

1.360
85
2.430
16
643
455

108
17
573
4
466
382

Estreito
Serra da Mesa
Três Irmãos
Três Marias
Balbina
Barra Bonita

Grande, SP
Tocantins, GO.
Tietê, SP.
São Francisco, MG
Uatumã.AM
Tietê, SP

1.104
1.200
1.292
517
250
141

1.418
55.200
13.450
21.000
17.500
3.160

46
1.784
951
1.059
2.360
335

42
1.487
736
2.048
9.440
2.376

Tabela 2.6

Características de algumas das usinas hidrelétricas brasileiras.

Entretanto, um critério bem sucinto, mas de grande importância, é o da área
específica, ou seja, a área do reservatório dividida pela capacidade, esse que é
mostrado na última coluna da tabela. Como pode ser visto este valor varia muito
entre as usinas desde 4,0 km2/GW da Paulo Afonso I, até 9.440 da hidrelétrica de
Balbina. Esse é um exemplo sempre criticado na academia e na mídia,
principalmente por ambientalistas.
É reconhecido como um verdadeiro desastre ecológico. Ao dividirmos as hidrelétricas
em três faixas, como apresentamos na Tabela 2.7, podemos observar em cada uma
delas o número de usinas com este parâmetro.

126

R E CURS OS E N ERG ÉTI COS

P AN ORAMA

EN ERG ÉTI CO NO

B R ASI L

INTERVALOS

P < 100

%

100 < P >
500

%

500 < P

%

TOTAL

%

A < 100
100 < A > 1000
1000 < P
TOTAL

7
10
17

0,4
0,5
0,9

7
14
6
27

2,2
6,0
1,5
9,7

9
17
5
29

28,9
52,4
8,1
89,5

16
38
21
75

31,1
58,8
10,1
100

Tabela 2.7

Número de usinas e área específica, por faixas selecionadas.

Vamos colocar nesses números, um critério de qualificação: vamos considerar de alta
qualificação as usinas com área específica menor que 1.000 km2/GW e de baixa
aquelas que esse parâmetro seja maior que 1.000. Também é mostrada uma
proporcionalidade de cada categoria na capacidade total. Os três registros em negrito,
totalizando 23 usinas, juntas, contribuem com apenas 2,4% da capacidade nacional.
São exemplos que devem ser evitados ao máximo e, no extremo, fossem proibidas de
serem construídas no futuro. Além da questão energética não podemos deixar de
considerar o uso múltiplo das águas. Portanto, também devem ser considerados todos
os aspectos políticos, econômicos, ambientais e sociais da navegação, da qualidade da
terra para agricultura, irrigação, piscicultura, abastecimento d’água para o ser
humano, assoreamento, deslocamento de populações, fauna, flora, sítios
arqueológicos e distância das redes elétricas existentes, dentre outras.
Entretanto, é com freqüência que empreendimentos hidrelétricos estão de tornando
insustentáveis, no cenário internacional e particularmente no Brasil.
Este caráter insustentável pode ser estabelecido a partir de critérios que identificam
os problemas físico-químico-biológicos decorrentes da implantação e operação de
uma usina hidrelétrica. Dependendo das características ambientais do local de
construção, pode apresentar problemas como a alteração do regime hidrológico, o
assoreamento, as emissões de gases estufa a partir da decomposição orgânica no
reservatório, dentre outros, estendidos aos aspectos sociais relativos à vida das
populações ribeirinhas.

R EC URS OS E NE RGÉ TIC OS

127

P A NO RAMA

E NE RGÉ TIC O N O

B RAS IL

REFLITA

Sobre razões de ordem técnica, econômica, ambientais e de
poder que levaram o Brasil a considerar as hidrelétricas
como prioritárias para sua política de fontes alternativas de
energia.
O atual governo optou pelas hidrelétricas, conforme artigo da Ministra das Minas e
Energia mostrado no título final desse trabalho. Entretanto, muitos problemas terão
que ser enfrentados para a expansão da capacidade hidrelétrica no Brasil. Senão
vejamos:
a) praticamente 2/3 deste potencial (63,6%), encontra-se localizado na Região
Amazônica, principalmente nos rios Tocantins, Araguaia, Xingu e Tapajós.
Nessa região, os reservatórios das hidroelétricas emitem quantidades
significativas de CO2 e CH4, gases que contribuem para o efeito estufa e,
conseqüentemente, vindo a contribuir para o agravamento dos impactos
ambientais dessas usinas.
As conseqüências sociais e ambientais da possibilidade de implantação dos
empreendimentos hidrelétricos previstos na região, envolvendo questões como
as relacionadas com reservatórios em terras indígenas ou a manutenção da
biodiversidade, exigem atenção e cuidados muito além da retórica dos
documentos oficiais.
No caso de não se construir usina com reservatório, quando o aproveitamento
da capacidade será total, a opção é se desenvolver um projeto de usina a fio
d’água. Nesse caso, a capacidade de geração pode ser reduzida pela metade;
b) é também significativo o potencial hidroelétrico que pode ser aproveitado nas
bacias dos rios Paraná e Uruguai, em torno de 20% do total. Entretanto, essas
regiões do sul do país são caracterizadas por uma elevada densidade
populacional, notadamente nas áreas rurais. Esse é um fator de dificuldade
porque há que se considerar a existência de um grande número de pequenas
propriedades agrícolas que garantem as condições de subsistências de
populações rurais, constituída por proprietários, arrendatários, meeiros,
assalariados e posseiros.
O processo de indenização dessas benfeitorias e o relocamento dessas
populações, chamado por alguns de "deslocamento compulsório", para a
formação dos reservatórios também exige toda atenção e cuidados, para que
não se reproduzam os problemas verificados em um passado recente.
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Muitas hidroelétricas foram construídas no passado porque não existia
contestação da população contra as decisões do governo, fato que na
democracia gera uma série de direitos que devem ser considerados.
Com freqüência, a construção de uma usina hidrelétrica representou para estas
populações a destruição de seus projetos de vida impondo sua expulsão da terra
sem apresentar compensações que pudessem, ao menos assegurar a
manutenção de suas condições de reprodução num mesmo nível daquele que
se verifica antes da implantação do empreendimento.

PROCURE SABER

Sobre as hidrelétricas cujas obras estão paralisadas por
falta de licença ambiental e qual a influência dessa
potência nas projeções de atendimento da demanda.
A Comissão Mundial de Barragens (CMB), criada em abril/1977 e composta por
representantes da indústria de equipamentos, dos governos, acadêmicos,
ambientalistas e lideranças de movimentos sociais, tem se dedicado bastante a essa
questão. Composta por 12 membros, a CMB elaborou o Relatório Final "Barragens e
Desenvolvimento – uma nova estrutura para o processo de decisão” que foi um
consenso, porque considerou os diversos atores sociais envolvidos nesse processo,
inclusive enfocando a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
No Brasil, há vários exemplos de grandes impactos socioambientais decorrentes de
empreendimentos hidrelétricos, como Tucuruí e Balbina, na Amazônia, e
Sobradinho, no Nordeste do País. O caso de Tucuruí é bastante ilustrativo desses
impactos, como indicado pela Comissão Mundial de Barragens e resumido na Tabela
2.8.
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A Usina Hidrelétrica de Tucuruí está localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins,
numa região de floresta tropical úmida, com 4.240 MW de potência instalada e previsão
de duplicação de sua capacidade até 2006. Com a formação de 2.800 km2 de área
alagada, foi necessário o deslocamento de 4.407 famílias.
As obras tiveram início em 1976, e a usina entrou em operação em 1984. Com o objetivo
inicial de gerar energia elétrica para as cidades da Amazônia Oriental, para favorecer a
ocupação e o desenvolvimento da região norte do País e viabilizar a navegação, a partir de
eclusas. Contudo, o enorme potencial mineralógico da região atraiu indústrias
eletrointensivas para o local, principalmente de alumínio, que necessitam de muita
energia. Diante dessa demanda, Tucuruí também iria fornecer energia para o parque
industrial. Atualmente, a usina fornece 50% de sua geração para as indústrias e o restante
para centros urbanos dos estados do Pará e Maranhão.
A falta de uma legislação ambiental, o desrespeito à legislação vigente e a ausência de
dados sobre a região, provocaram uma série de impactos, esperados ou não. Entre os
impactos inesperados, destacam-se os seguintes: isolamento da população ribeirinha após
o enchimento do reservatório; ocupação irregular e desordenada; conflito de uso da água;
ausência de infra-estrutura; proliferação intensa de mosquitos; intensificação da atividade
madeireira predatória; perdas de zonas de pesca a jusante do barramento; aparecimento
de grandes cardumes a montante; enorme mortandade de animais com o enchimento do
reservatório; emissão de gases de efeito estufa a partir da superfície do lago;
reassentamento em áreas impróprias para a agricultura; alto índice de abandono de lotes
e de comercialização dos mesmos; pressão na estrutura fundiária local; destruição das
relações sociais das comunidades indígenas na região; suprimento de energia seletivo,
sem atendimento à população atingida; mudanças da estrutura produtiva agro-extrativista
para industrial; oferta de empregos aquém da mão-de-obra atraída para a região; conflito
entre pesca artesanal e comercial; compensação financeira para os municípios que tiveram
áreas inundadas. Entre os impactos esperados destacam-se a perda da rica biodiversidade
local.
Tabela 2.8

Síntese dos impactos socioambientais da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.
Fonte: La Rovere, 2000 (adaptado).

É importante, contudo, ressaltar que esses e outros impactos indesejáveis não são
entraves absolutos à exploração dos potenciais remanescentes. Primeiramente,
porque os maiores aproveitamentos já foram realizados. Em segundo lugar, porque
esses impactos podem ser evitados ou devidamente mitigados, com estudos prévios
(geológicos, hidrológicos e socioambientais), que se tornaram exigência do poder
concedente e dos órgãos legislativos. Os graves e indesejados impactos de grandes
hidrelétricas do passado levaram, portanto, à incorporação da variável ambiental e de
outros aspectos no planejamento do setor elétrico, principalmente na construção de
novos empreendimentos. A Tabela 2.9 relaciona uma série de preocupações e/ou
exigências legais para a implantação de novos empreendimentos hidrelétricos.
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- Um projeto hidrelétrico deve incluir objetivos de desenvolvimento local e regional, não se
limitando à geração de energia elétrica e a benefícios externos à região;
- a implantação de novos empreendimentos hidrelétricos deve ser efetuada previamente à revisão
dos estudos de inventário hidrelétrico de toda sub-bacia hidrográfica, contemplando, além da
partição de queda, a avaliação dos impactos sociais e ambientais decorrentes;
- a importância de um processo de avaliação prévia dos impactos ambientais de diversas
alternativas exige a criação e aperfeiçoamento de novos mecanismos de participação pública em
todas as etapas do projeto de grandes barragens;
- a implantação de empreendimentos hidrelétricos deve contar com a avaliação e respaldo de um
comitê de bacia hidrográfica, que deve disciplinar a negociação entre os diversos agentes e
usuários da água;
- devem ser objeto de revisão legal os critérios de definição da área diretamente impactada pelo
empreendimento, com direito à compensação financeira, não se restringindo ao percentual de
área inundada, e à criação de mecanismos de controle social da destinação e aplicação dos
recursos financeiros;
- a incerteza científica sobre a magnitude e a relevância dos impactos e riscos ambientais do
empreendimento deve suscitar a adoção do "princípio de precaução" ao longo de todas as etapas
de planejamento, construção e operação do projeto;
- o empreendedor deve reconhecer que os movimentos sociais são interlocutores legítimos na
definição das políticas públicas e na tomada de decisão que afetam o seu modo de vida;
- deve haver garantia de acesso às informações técnicas, em linguagem apropriada ao domínio
público, referente ao projeto e aos impactos associados;
- é necessário criar canais permanentes de comunicação entre o empreendedor e as comunidades
atingidas pelo empreendimento ao longo de todo o ciclo do projeto;
- devem ser promovidas ações de desenvolvimento integrado, com ênfase em projetos de energia
renovável e de melhoria da qualidade de vida da população, principalmente nas áreas rurais e
(ou) regiões menos desenvolvidas.
Tabela 2.9

Aspectos incorporados no planejamento e execução de novos projetos
hidrelétricos. Fonte: LA ROVERE, 2000 (adaptado).

Também é importante mencionar a existência de ações atuais de mitigação de
impactos causados no passado; o que já se tornou atividade importante de muitas
empresas, por força da lei ou espontaneamente. Outro aspecto a ser mencionado é o
de que impactos negativos inevitáveis podem (e devem) ser devidamente
compensados por impactos positivos. Além da geração de energia elétrica, um
empreendimento hidrelétrico pode proporcionar uma série de outros benefícios,
como contenção de cheias, transporte hidroviário, turismo/recreação etc.
A localização e a dimensão dos principais reservatórios hidrelétricos no Brasil são
ilustradas na Figura 2.12. Verifica-se, portanto, que os maiores reservatórios são os
seguintes:
-

Sobradinho, no Rio São Francisco (ver também Figura 2.13);
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-

Tucuruí e Serra da Mesa, no Rio Tocantins;

-

Balbina, no Rio Uatumã, afluente indireto do Rio Amazonas;

-

Ilha Solteira e Itaipu, no Paraná.

Estima-se que a área inundada por aproveitamentos hidrelétricos no Brasil seja da
ordem de 36.000 km2 (FERREIRA et al., 1997), o equivalente a 82% da extensão
territorial do Estado do Rio de Janeiro e 0,4% de todo o território brasileiro.

Figura

132

2.12

Usinas hidrelétricas segundo a área inundada.
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Imagem de satélite do reservatório da Usina Hidrelétrica de
Sobradinho. Fonte: Imagem do satélite Landsats - passagem em 25/
06/99.

O Brasil possui características geográficas e hidrológicas que favorecerem o emprego
da energia hidroelétrica. Entretanto, os aspectos aqui apontados não podem se
desconsiderados.

2.2

PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS
(PCH)

As recentes mudanças institucionais e regulamentares, introduzindo incentivos aos
empreendedores interessados e removendo uma série de barreiras à entrada de novos
agentes na indústria de energia elétrica, assim como a revisão do conceito de
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) tem estimulado a proliferação de
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aproveitamentos hidrelétricos de pequeno porte e baixo impacto ambiental no Brasil.
Esses empreendimentos procuram atender demandas próximas aos centros de carga,
em áreas periféricas ao sistema de transmissão e em pontos marcados pela expansão
agrícola nacional, promovendo o desenvolvimento de regiões remotas do País. Com
isso, espera-se adicionar ao sistema elétrico nacional cerca de 5.000 MW de potência
nos próximos 10 anos.
Para estimular a construção de novas PCHs, a ANEEL criou condições de incentivo
aos empreendedores, destacando-se as seguintes:
• autorização não-onerosa para explorar o potencial hidráulico (Lei no 9.074, de 7 de
julho de 1995, e Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996);
• descontos superiores a 50% nos encargos de uso dos sistemas de transmissão e
distribuição (Resolução no 281, de 10 de outubro de 1999);
• livre comercialização de energia para consumidores de carga igual ou superior a 500
kW (Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998);
• isenção relativa à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos (Lei no
7.990, de 28 de dezembro de 1989, e Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996);
• participação no rateio da Conta de Consumo de Combustível – CCC, quando
substituir geração térmica a óleo diesel, nos sistemas isolados (Resolução no 245, de 11
de agosto de 1999);
• comercialização da energia gerada pelas PCHs com concessionárias de serviço
público, tendo como limite tarifário o valor normativo estabelecido pela Resolução no
22, de 1o de fevereiro de 2001.
Em janeiro de 2002, havia 304 empreendimentos hidrelétricos de pequeno porte –
micro e pequenas centrais hidrelétricas – em operação no Brasil, totalizando 859
MW de potência instalada e apenas 1,4% do parque hidrelétrico brasileiro.
Na verdade, existem muito mais empreendimentos com características de PCH, os
quais foram outorgados anteriormente à Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, e,
portanto, não-enquadrados nessa categoria..

PROCURE SABER

Sobre o espaço que existe para a construção de PCHs no
PROINFA, quantas foram aprovadas na primeira chamada
pública e em que estados estão localizadas.
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Como ilustrado na Figura 2.14, a maioria dos pequenos aproveitamentos
hidrelétricos se localiza nas regiões Sul e Sudeste, nas bacias do Paraná e Atlântico
Sudeste, próximo dos grandes centros consumidores de energia elétrica. Na Bacia do
Paraná, destacam-se as sub-bacias 61 (Rio Grande), 62 (Tietê) e 64 (Paraná/
Paranapanema), com 59 aproveitamentos e cerca de 300 MW de potência instalada.
Na bacia do Atlântico Sudeste, destacam-se as sub-bacias 56 (Rio Doce) e 58 (Rio
Paraíba do Sul), com 37 aproveitamentos e aproximadamente 250 MW de capacidade
instalada. A maioria dos demais aproveitamentos se localiza no Centro-Oeste do
país, principalmente nos estados de Mato Grosso e Tocantins.

Figura

2.14

Localização dos pequenos aproveitamentos hidrelétricos (micro e
PCHs) existentes no Brasil.
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Quanto aos novos empreendimentos, havia 24 centrais em construção (Tabela 2.10) e
97 outorgadas, que deverão adicionar ao sistema elétrico brasileiro 1.513 MW de
potência instalada.

Usina

Proprietários

Salto Corgão
Alto Jauru

Brascan Energética e Calçados
Azaléia
Galera Centrais Elétricas Ltda.
Araputanga Centrais Elétricas S/A

Baruíto

Global Energia Elétrica S/A

Pedrinho I

Energética Rio Pedrinho S/A

Braço Norte III
Pesqueiro
Dourados
Buriti
Fumaça
Furnas do Segredo
São Joaquim

Guarantã Energética Ltda.
Pesqueiro Energia S/A
CPFL Geração de Energia S/A
Agropecuária Fckink Ltda.
Alcan Alumínio do Brasil S/A
CEE e Guascor Serviços Ltda
CPFL Geração de Energia S/A
Dep.Mun.de Eletr.de Poços de
Caldas
BT Geradora de Energia Elétrica
Ltda.

Passo do Meio

Rolador
Ferradura
Rio Branco
ARS
Vitorino
Salto Forqueta
Nova Xavantina
São João
Marcol
Paina II
Lamins
Ribeirão
Tabela 2.10
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Município(s)

Rio

Pot. (kW)

Bom Jesus-RS

Das Antas

30.000

Nova Lacerda-MT
Araputanga-MT
Campo Novo do
Parecis-MT
B. Ventura de S.
Roque-PR
Guarantã do Norte-MT
Jaguariaíva-PR
Nuporanga-SP
Sapezal-MT
Mariana-MG
Jaguari-RS
Guará-SP

Corgão
Jauru

26.300
20.000

Sangue

18.000

Pedrinho

15.000

Braço Norte
Jaguariaíva
Sapucaí Mirim
Buriti
Gualaxo do Sul
Jaguari
Sapucaí-Mirim

14.160
10.960
10.800
10.000
10.000
9.200
8.050

Poços de Caldas-MG

Das Antas

7.800

Erval Seco-RS

Guarita

7.500

Branco

6.900

Von den Steinen

5.877

Vitorino

5.280

Forqueta

4.500

Ribeirão
Galheiros

3.200

São João

3.000

Pimenta Bueno
Socavão
Verde
Furnas

2.500
1.200
848
180

Floresta d’OesteHidrossol Hidrelétricas Cassol Ltda Alta
RO
ARS - Agro Rio Von Den Steinen
Nova Ubiratã-MT
Ltda
Anhambi Agroindustrial Ltda
Itapejara d’Oeste RO
Coop. Reg. de Eletrificação
Putinga-RS
Teutônica Ltda
Conspavi Construção e
Barra do Garças-MT
Pavimentação
Cachoeira Parecis Agropecuária
Cerejeiras-RO
Ltda
Madeireira Rio Colorado Ltda
Vilhena-RO
Sengés Papel e Celulose Ltda
Castro-PR
AES Força Empreendimentos Ltda Passo Quatro-MG
AES Força Empreendimentos Ltda Baependi-MG

Pequenas centrais hidrelétricas em construção no Brasil, em 2002.
Fonte: ANEEL, 2002.
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Futuros aproveitamentos hidrelétricos de pequeno porte (micro e PCHs)
no Brasil.

Como vemos na Figura 2.15, a distribuição geográfica desses novos aproveitamentos
é bastante semelhante à dos já existentes. A maioria se localiza nas regiões Sul e
Sudeste. Nas demais regiões, destaca-se o Estado de Mato Grosso.
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REFLITA

Por que as PCHs não foram alvo de maior atenção do
sistema estatal centralizado.

2.3

PETRÓLEO

O Brasil é dono de 29 bacias sedimentares que totalizam 7,22 milhões de km2. A
maior parte fica em terra firme e soma 4,65 milhões de km2. No Oceano Atlântico,
até o limite das 200 milhas de águas territoriais, estão os 2,57 milhões de km2
restantes. Oito dessas bacias são produtoras de petróleo e gás, já tendo sido extraídos
cerca de 6 bilhões de boe (barris de óleo equivalente. A Petrobras hoje fura poços
exploratórios em profundidade de 2.800 metros, a 300 km da costa, porque se
acredita que no mar estão as maiores reservas brasileiras. Na Bacia de Campos estão
80% das jazidas, razão pela qual ali se concentra a maior parte da produção nacional.
Na Tabela 2.11 estão dados de produção por ano.

ANO

ÓLEO (MILHÕES DE BARRIS)

1999
2000
2001
2002
2003
Fonte: ANP e Petrobras.
Tabela 2.11

412
464
487
546
567

Produção de petróleo + LGN, por ano.

Aproximadamente 90% das reservas brasileiras de petróleo estão localizadas no mar
exigindo a exploração offshore. Cerca de 80% da produção atual de petróleo no Brasil
vem de campos offshore, sendo que 41% vem de poços com lâmina d’água superior a
400 metros. Na Tabela 2.12 estão as reservas provadas desde 1993 até 2003.
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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RESERVAS (bilhões de barris)
5,0
5,4
6,2
6,7
7,1
7,4
8,2
8,5
8,5
9,8
10,5

Fonte: ANP.
Tabela 2.12

EN ERG ÉTI CO NO

Reservas provadas de petróleo (incluindo condensados) no Brasil.

Na Tabela 2.13 podemos visualizar em que Estados da Federação se encontram essas
reservas, assim como os respectivos números de poços produtores, relacionados ao
ano de 2002.

ESTADO

Alagoas
Amazonas
Bahia
Ceará
Espírito Santo
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
São Paulo
Sergipe

TOTAL

Fonte: Petrobras.

Tabela 2.13

ÓLEO

Nº POÇOS

9.813,2

8.003

13,4
114,5
225,8
76,2
617,9
26,9
8.174,4
326,9
4,5
232,7

93
45
1.560
473
365
1
424
3.814
1.228

Reservas provadas de petróleo e número de poços produtores nos
Estados, em MMb até 2002.
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Os critérios e as regras de pagamento de royalties aos
Estados produtores de petróleo.

Portanto, em 2003, o Brasil tinha reservas provadas de 10,5 bilhões de barris de
petróleo e condensado. As reservas totais são de pouco mais de 13 bilhões. Cabe
então citarmos a diferença entre uma e outra.
- reservas provadas são as quantidades conhecidas com grande certeza e exploráveis
de acordo com a tecnologia disponível e nas condições econômicas existentes;
- reservas totais são aquelas em que estão também incluídas as reservas prováveis
(razoável certeza) e as reservas possíveis (incertezas).
A relação R/P (reserva/produção) expressa o número de anos que a reserva estará
disponível em função da produção anual atual. Considerando os dados de consumo,
produção e importação teremos uma relação R/P para as reservas provadas de 14
anos.
As reservas brasileiras não deixam de ser significativas, mas é bom lembrar que
correspondem somente a 0,8% do total mundial. Estudos mais recentes indicam que
o potencial petrolífero brasileiro pode chegar a 177 bilhões de boe, com valor médio
de 81 bilhões de boe.

REFLITA

Sobre as mudanças de postura empresarial ocorridas pela
Petrobras após a quebra do monopólio estatal do petróleo.

Desde 1983, as reservas provadas brasileiras multiplicaram-se por quatro, colocando
o Brasil na 14a posição mundial, pouco abaixo do Catar, conforme mostra a Tabela
2.14.
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PAÍS
Arábia Saudita
Iraque
Emirados Árabes
Kuwait
Irã
Venezuela
Rússia
Líbia
México
Nigéria
Estados Unidos
China
Catar
BRASIL
Noruega
Argélia
Casaquistão
Canadá
Reino Unido
Indonésia
Japão
Coréia do Sul
Índia
Alemanha
Itália
França
Espanha
Cingapura

EN ERG ÉTI CO NO

B R ASI L

RESERVAS
(bilhões de barris)

PRODUÇÃO
(milhões de barris)

REFINO
(milhões de barris)

261,8
112,5
97,7
95,5
90,0
76,9
46,7
29,0
26,6
24,0
23,0
22,5
15,2
12,0
9,4
9,2
8,5
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

8,8
NI
2,4
2,1
3,7
3,5
7,0
1,4
3,6
2,1
7,8
3,3
NI
1,6
3,2
1,5
NI
2,7
2,5
1,4
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

1,8
NI
NI
NI
1,4
NI
6,6
NI
1,5
NI
16,6
5,4
NI
1,7
NI
NI
NI
2,0
1,8
NI
4,8
2,4
2,3
2,3
2,3
2,0
1,3
1,2

NI = Não Informado
Tabela 2.14

Reservas, produção e refino de petróleo, em vários países. Fonte:
International Petroleum Monthly.

R EC URS OS E NE RGÉ TIC OS

141

P A NO RAMA

E NE RGÉ TIC O N O

B RAS IL

A grande responsável por essa evolução deve-se ao desempenho da Petrobras, que
está nesse ano de 2004 completando 50 anos de existência. Essa evolução está
sinalizada nas Tabelas 2.15 e 2.16.

.

INDICADOR

1953

Produção de petróleo por dia
Reserva de petróleo
Consumo médio
Refinarias
Capacidade de refino
Tabela 2.15

2.700
170.000
160.000
1
2.500

Referência
Barris
Barris
Barris/dia
Unidade
Barris/dia

INDICADOR

142

2.140.000
13.000.000
1.800.000
14
2.000.000

Evolução da Petrobras, em 50 anos. Fonte: Revista EXAME, especial
Petrobras.

Reservas de óleo e gás, em barris equivalentes/dia (Brasil + exterior)
Produção média diária de óleo e gás, em barris equivalentes (Brasil + exterior)
Produção média de óleo em barris/dia, no Brasil
Produção média de óleo em barris/dia, no exterior
Produção média de gás natural no Brasil, em milhões de m3/dia
Produção média de gás natural, no exterior, em milhões de m3/dia
Recorde de produção diária de óleo no Brasil, em barris/dia
Poços produtores em operação, no Brasil e no exterior
Número de sondas de perfuração em operação
Plataformas de produção, em operação
Recorde de produção em águas profundas, em metros
Malha de dutos em operação
Navios petroleiros próprios
Navios petroleiros fretados
Terminais em operação no Brasil
Refinarias no Brasil e no exterior
Capacidade instalada de refino, em barris/dia (Brasil + exterior)
Lucro líquido no primeiro semestre de 2003
Lucro líquido no segundo semestre de 2003
Investimentos totais em 2003
Investimentos totais previstos até 2005
Tabela 2.16

2003

QUANTIDADE
13 bilhões
2,1 milhões
1,6 milhão
160.000
40,1 milhões
14 milhões
1,616 milhões
9.000
30
96
1.877
15.330 km
59
56
53
16
2 milhões
R$ 9,4 bilhões
R$ 48 bilhões
R$ 21 bilhões
R$ 100 bilhões

Os números da Petrobras. Fonte: Revista EXAME, especial Petrobras.
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A Petrobras controla 28.283 poços produtores, sendo 8.003 de óleo e apenas 280 de
gás, como mostramos acima distribuídos pelos Estados. Cerca de 46% das reservas
brasileiras estão hoje a mais de 1.000 metros de profundidade. Baixar o custo de
extração para a média de US$ 3 por barril, contra US$ 4 das outras grandes empresas,
foi uma façanha. A meta agora é chegar a US$ 2,80 entre 2005 e 2007, sabendo-se que
o aprofundamento cada vez maior na exploração e produção será um grande
problema a ser resolvido. Um grande aliado para isso é a sua logística, montada nos
últimos 40 anos, basicamente porque precisou estender sua rede de abastecimento
aos locais mais distantes do país.
O custo de captação de recursos para investimento ainda é muito alto devido à
percepção de risco da Petrobras que é muito grande, muito maior do que o das
demais companhias que operam no mercado.
Visando a abertura do setor petróleo, a Petrobras começou a trabalhar para alcançar
padrões internacionais. Na primeira avaliação feita por consultoria independente, as
refinarias da estatal ficaram mal posicionadas. Em 2003, três refinarias da Petrobras
ficaram entre as dez melhores colocadas quando comparadas com 135 refinarias das
Américas do Norte e do Sul, no que se refere a despesas operacionais. A Petrobras
conseguiu reduzir sua margem de refino, que era de US$ por barril em 1994, para
US$ 0,98 por barril no primeiro semestre de 2004. Na Tabela 2.17 estamos mostrando
as refinarias que estão operando no Brasil.

Nome

Issac Sabbá
Landulfo Alves
Duque Caxias
Manguinhos
Henrique Lage
Pre. Bernardes
Petro. Ipiranga
A. Pasqualini
Getúlio Vargas
Capuava
Paulínia
Gabriel Passos
Tabela 2.17

Sigla

REMAN
RLAM
REDUC
Manguinhos
REVAP
RPBC
RPISA
REFAP
REPAR
RECAP
REPLAN
REGAP

Proprietário
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Rapsol
Petrobras
Petrobras
G.Ipiranga
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Petrobras

Localização

Manaus
S.Francisco
Duque Caxias
Rio Janeiro
S.J. Campos
Cubatão
Rio Grande
Canoas
Araucária
Mauá
Paulínia
Betim

Estado
AM
BA
RJ
RJ
SP
SP
RS
RS
PR
SP
SP
MG

Produção
44
215
197
15
222
156
15
115
191
46
325
133

Refinarias operando no Brasil. Fonte: ANP e Petrobras, produção, em
mil de barris diários.
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O elevado teor de acidez é o problema que se avizinha na questão do refino do
petróleo pesado nacional. Os custos tendem a crescer e o processo de
internacionalização começou em 1999. O parque de refino no exterior já totaliza 20,3
mil m3/dia, que significa 127.666 barris/dia.
Na Tabela 2.18 vemos que a Petrobras ocupa a décima colocação no ranking mundial,
quando falamos no tamanho do seu parque. Se formos considerar apenas as
companhias de capital aberto sua posição passa para o sétimo lugar.

POSIÇÃO

COMPANHIA

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

ExxonMobil
BP
Shell
PDVSA
Nioc
ConocoPhilips
TotalFinaElf
ChevronTexaco
SaudiAranco
Petrobras

Tabela 2.18

CAPACIDADE INSTALADA
(milhões de barris/dia)
(mil m3/dia)
995,4
518,3
508,8
490,5
490,5
415,4
410,2
373,3
331,3
321,3

6,260
3,259
3,2
3
3
2,6
2,5
2,3
2,08
2

Ranking mundial das companhias de petróleo. Fonte: Petroleum
Inteligence Weekley.
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Sobre os planos da Petrobras no exterior constantes do seu
planejamento estratégico com o horizonte 2010.
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REFLITA

Sobre as causas que fizeram a Petrobras a se transformar
em uma empresa de energia, deixando de ser
simplesmente uma companhia de petróleo.

No caso do Brasil, onde historicamente a geração de energia elétrica é
predominantemente hídrica (mais de 90% atualmente), a geração térmica,
particularmente com derivados de petróleo, é muito pouco expressiva no âmbito
nacional. Contudo, tem desempenhado um papel importante no atendimento da
demanda de pico do sistema elétrico e, principalmente, no suprimento de energia
elétrica a municípios e comunidades não atendidos pelo sistema interligado.
Em janeiro de 2002, havia 15 centrais termelétricas a óleo combustível em operação
no Brasil, perfazendo uma capacidade instalada de 945 MW (ANEEL, 2002). Entre
essas, destaca-se a de Piratininga, no município de São Paulo, com 472 MW de
potência instalada, e a de Camaçari, na Bahia, com 290 MW. As demais apresentam
capacidade de geração que varia entre 2,3 MW – caso da Citrosuco, em Limeira – SP
– e 68 MW – caso da Termo Norte I, em Porto Velho – RO (Tabela 2.19).

Usina

Proprietário

Piratininga
Emp.Metropolitana de Águas e Energia S/A
Wartsila
El Paso Rio Negro Energia Ltda.
Termo Norte I
Termo Norte Energia Ltda
International Paper International Paper do Brasil Ltda.
Porto Trombetas
Mineração Rio do Norte S/A
Celpav II
Votorantim Celulose e Papel S/A
Nutepa
Cia. de Geração Térmica de Energia Elétrica
Cadam
Calium da Amazônia S/A
Alberto Pasqualini Refinaria Alberto Pasqualini
Capuava
Capuava Energy Ltda.
Solvay
Solvay Indupa do Brasil S/A
CTE Fibra
Fibra S/A
Reman
Petróleo Brasileiro S/A
Orsa
Orsa celulose, papel e embalagens S/A
Citrosuco
Citrosuco Paulista S/A
Fonte: ANEEL, 2002.
Tabela 2.19

Município

São Paulo
Manaus
Porto Velho
Mogi Guaçu
Oriximiná
Luís Antônio
Porto Alegre
Almeirim
Canoas
Santo André
Santo André
Americana
Manaus
Nova Campina
Limeira

UF

SP
AM
RO
SP
PA
SP
RS
PA
RS
SP
SP
SP
AM
SP
SP

Potência
472.000
166.360
68.000
50.500
43.200
32.600
24.000
20.100
18.000
17.000
11.000
9.200
6.400
4.500
2.300

Usinas termelétricas a óleo combustível em operação no Brasil –
janeiro/2002.

R EC URS OS E NE RGÉ TIC OS

145

P A NO RAMA

E NE RGÉ TIC O N O

B RAS IL

Quanto à geração termelétrica a óleo diesel, em janeiro de 2002 havia 355 usinas em
operação no Brasil, perfazendo uma capacidade instalada de 2.868 MW (ANEEL,
2002). Esses empreendimentos são predominantemente formados por pequenos
grupos geradores destinados ao atendimento de comunidades isoladas da rede
elétrica, principalmente na região Norte do país, como ilustrado na Figura 2.16.
Há também centrais de grande porte, interligadas ao sistema elétrico nacional, como
a de Cuiabá – MT, com 526 MW de potência, e a de Camaçari – BA, com 293 MW.

Figura

146

2.16

Centrais termelétricas a derivados de petróleo em operação no Brasil –
abril de 2001.
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GÁS NATURAL

Os 3% de participação do gás natural na matriz energética brasileira ainda é bastante
modesta. A expectativa de chegar aos 10%, em 2005, ainda está longe da de outros
países que mostramos na Tabela 2.20.

PAÍS
Argentina
Canadá
Reino Unido
Estados Unidos
Bolívia
Tabela 2.20

%
47,0
28,1
27,5
24,1
21,4

Participação do gás natural na matriz energética, em países
selecionados. Fonte: Própria.

Esses percentuais estão muito relacionados com o uso na co-geração e na produção
de eletricidade em usinas termelétricas, que no Brasil ainda não deslancharam.
Apesar do sucesso na produção de petróleo, isso não aconteceu com o gás natural por
causa da característica do nosso petróleo. No nosso maior produtor, a Bacia de
Campos, o óleo pesado tem pouco gás associado. Mas está merecendo agora uma
maior atenção porque a indústria do gás é limpa e tem preço inferior a do petróleo.
As reservas provadas mostradas na Tabela 2.21 garantem apenas o 41º lugar entre os
países detentores mundiais de gás.
No mundo, em 2000, as reservas situavam-se na casa dos 150 trilhões de m3, sendo
66,4 trilhões nas mãos dos países integrantes da OPEP (Organização dos Países
Exportadores de Petróleo) e 83,8 trilhões com os demais.
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ANO
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

RESERVAS (EM MILHÕES DE m3)
MAR
TERRA
TOTAL
107.353
104.194
108.939
116.943
121.845
128.204
127.758
145.756
142.398
142.681

85.181
86.877
89.821
91.021
101.717
99.446
98.185
85.477
78.601
77.159

192.534
191.071
198.761
207.964
223.562
227.650
225.944
231.233
220.999
219.840

Fonte: ANP e Petrobras.
Tabela 2.21

Reservas provadas de gás natural.

Grande salto se deu com a construção do gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), bastante
questionado na época, se a Bolívia teria reservas para cumprir o contrato de
fornecimento. Mas os investimentos na Bolívia ampliaram suas reservas que somam
atualmente 675 bilhões de m3, quantidade três vezes superior a esse número da
reserva brasileira. Com a nossa atual demanda, esse volume fosse todo para o Brasil,
dava para nos abastecer por 120 anos. A nossa produção de gás natural é mostrada na
Tabela 2.22.

Tabela 2.22
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ANO

GÁS NATURAL (MILHÕES DE m3)

1999
2000
2001
2002
2003

11.856
13.283
13.999
15.525
15.792

Produção de gás natural.Fonte: ANP e Petrobras.
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Dos 75 milhões de m3/dia, estava previsto que 50,9% seriam destinados às térmicas
do PPT (Programa Prioritário de Termeletricidade). As indústrias responderiam por
41,2% e os mercados automotivos e residenciais ficariam com 5% e 2,9%,
respectivamente.
No novo planejamento estratégico das Petrobras esses percentuais devem mudar.
Será dada menos ênfase às térmicas e mais aos sistemas de co-geração industrial.
Tudo dependerá das novas regras para o setor elétrico que estão para ser editadas
proximamente.
As reservas de gás natural recentemente descobertas na Bacia de Santos estão
avaliadas em 400 bilhões de m3, praticamente triplicando as reservas brasileiras. Na
Bacia de Santos poderão ser produzidos 70 milhões de m3/ano. A dificuldade é o
investimento no transporte do mar para os pontos de consumo.
Os gasodutos são a opção mais econômica, mas existem também para tal os navios
criogênicos. É preciso que seja criado todo um mercado para esse gás, ainda porque o
Brasil ainda não consome o mínimo, mas paga pelos termos do contrato com a
Bolívia.

PROCURE SABER

Sobre a influência da descoberta na Bacia de Santos nos
planos de utilização do gás natural no Brasil e seus reflexos
nos contratos de importação do combustível da Bolívia.
De acordo com a nossa estrutura regulatória, as atividades de exploração e produção
deixaram de ser feitas somente pela Petrobras. Agora, as concessões podem ser
adquiridas por outras empresas por meio de licitações. O transporte através de
grandes dutos e o direito de importação podem ser autorizados pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP).
Segundo a Constituição de 1988, a distribuição de gás canalizado pode ser feita pelos
Estados através de concessões aos governos estaduais. Assim, foram criadas
companhias estaduais para desenvolverem essa tarefa, submetidas às regras do agente
regulador. Na prática, o Petrobras vende o gás para a companhia distribuidora
estadual, que revende o produto para o consumidor final, seja indústria, comércio ou
residência. Na Tabela 2.23.
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ESTADO
Alagoas
Amazonas
Bahia
Ceará
Espírito Santo
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
São Paulo
Sergipe

TOTAL

GÁS NATURAL

Nº POÇOS

5.297
47.893
22.763
1.462
16.277
34
114.852
18.919
3.875
4.680

21
4
218
11
9
4
13

236.052

280

Fonte: Petrobras.
Tabela 2.23

Reservas provadas e número de poços produtores de gás natural nos
Estados, em 2002, em MM m3.

Com o esgotamento dos melhores potenciais hidráulicos do país e a construção do
gasoduto Bolívia –Brasil, o gás natural tornou-se uma alternativa importante para a
necessária expansão da capacidade de geração de energia elétrica. Nesse contexto, o
Governo Federal instituiu o chamado Plano Prioritário de Termelétricas (PPT), pelo
Decreto n° 3.371, de 24/2/2000. Por meio da Portaria n° 43, de 25/2/2000, o
Ministério de Minas e Energia definiu 49 centrais termelétricas integrantes do PPT,
totalizando uma capacidade nominal prevista de aproximadamente 16 GW.
Como indicado na Tabela 2.24, em janeiro de 2002 havia 32 centrais termelétricas a
gás natural em operação no Brasil, perfazendo uma capacidade de geração de 2.753
MW. A maioria desses empreendimentos é constituída de centrais termelétricas de
pequeno porte, com potência inferior a 10 MW.
Contudo, existem grandes empreendimentos, como o de Uruguaiana, no Rio Grande
do Sul, com 640 MW de potência instalada, e o de Santa Cruz, no Rio de Janeiro –
RJ, com 600 MW. Mais três empreendimentos de grande porte estão localizados no
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Estado do Rio de Janeiro: Macaé Merchant, com 350 MW, Eletrobolt, em Seropédica,
com 350 MW, e CTE II, em Volta Redonda, com 235 MW.
Em construção, havia 14 centrais, totalizando 6.857 MW de potência instalada.
Como indicado na Tabela 2.25, esses projetos majoritariamente, são
empreendimentos de grande porte, com destaque para a Termo-Rio, que terá 1.163
MW de potência instalada. Exceto Iguatemi Bahia, com apenas 8,3 MW, as demais
terão capacidade que varia entre 108 MW (Corumbá – MS) e 852 MW (Ibirité –
MG).
De modo geral, essas usinas estão sendo construídas e operadas por autoprodutores,
atendendo simultaneamente às suas necessidades de calor e potência elétrica (cogeração). Em 1998, havia 2.614 MW de potência instalada, dos quais 37% no setor
sucroalcooleiro e 27% na indústria de papel e celulose.
As perspectivas são de que essa capacidade seja quadruplicada até 2003, com
destaque para o setor de refino de petróleo, que terá sua participação aumentada de
6% para 41%.
Também o setor de comércio e serviços deverá ocupar posição importante nesse
cenário, passando de 2% para 14% a sua participação em termos de capacidade
instalada (ANEEL, 2000).

REFLITA

Porque a Petrobras está deixando em segundo plano o
fornecimento de gás natural para as termelétricas e
investindo nos contratos para a co-geração de energia nas
indústrias.
A localização dos gasodutos existentes, em construção e em análise é apresentada na
Figura 2.17.
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Empreendimento

Uruguaiana
Santa Cruz
Eletrobolt
Macaé Merchant
Copene
CTE II
Willian Arjona
Suzano
Camaçari (Fases I e II)
Metalurgia Caraíba
Brahma
Nitro Química
Energy Works Jacareí
Eucatex
Messer
Alto do Rodrigues
Geração - Área II
Termo Toalia
Energy Works Pacatuba
Globo
PROJAC
Iguatemi Fortaleza
Ponta da Costa
Koblitz Energia Ltda
Bayer
Carioca Shopping
CINAL/TRIKEM
Latasa Jacareí
Latasa Santa Cruz
Vitória Apart Hospital
Inapel
Fonte:ANEEL, 2002.
Tabela 2.24
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Proprietário

Município

AES Uruguaiana Empreendimentos Ltda.
Uruguaiana
Furnas Centrais Elétricas S/A
Rio de Janeiro
Sociedade Ruminense de Energia Ltda.
Serropédica
El Paso Rio Claro Ltda
Macaé
Petroquímica do Nordeste
Camaçari
CSN - Companhia Siderúrgica Nacional Volta Redonda
Centrais Geradoras do Sul do Brasil S/A Campo Grande
Companhia Suzano de papel e celulose
Suzano
FAFEN Energia S/A
Camaçari
Caraíba Metais S/A
Dias d’Avila
Energyworks do Brasil Ltda
Rio de Janeiro
Companhia Nitro Química Brasileira
São Paulo
Energyworks do Brasil Ltda
Jacareí
Eucatex S/A Indústria e Comércio
Salto
Messer Grieshein do Brasil Ltda
Jundiaí
Petróleo Brasileiro S/A
Alto do Rodrigues
Coop. dos Prod.de Cana de SP
Limeira
Companhia de Tecidos Norte de Minas
João Pessoa
Energyworks do Brasil Ltda
Pacatuba
Infoglobo Comunicações Ltda
Duque de Caxias
Tv Globo Ltda
Rio de Janeiro
Cond. Civil Shopping Center Iguatemi
Fortaleza
Refinaria Nacional de Sal S/A
Cabo Frio
Suape, CGDe, Koblitz Energia Ltda
Cabo de Santo
Agostinha
Bayer S/A
São Paulo
Adm. Carioca de Sopping Centers Ltda
Rio de Janeiro
Trikem S/A
Marechal
deodoro
Latas de Alumínio S/A
Pedregulho
Latas de Alumínio S/A
Rio de Janeiro
Vitória Apart Hospital S/A
Serra
Inapel Embalagens Ltda
Guarulhos

UF

Pot.(kW)

PE

4.000

SP
RJ

3.840
3.200

AL

3.188

SP
RJ
ES
SP

2.560
2.240
2.100
1.204

RS
RJ
RJ
RJ
BA
RJ
MS
SP
BA
BA
RJ
SP
SP
SP
SP
RN
SP
PB
CE
RJ
RJ
CE
RJ

639.000
600.000
350.000
350.00
250.000
235.200
120.000
39.900
30.000
18.000
13.080
12.000
9.800
9.800
8.000
6.500
6.000
5.680
5.552
5.160
4.900
4.794
4.000

Centrais termelétricas a gás natural em operação no Brasil em janeiro
de 2002.
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Proprietário

Município

UF

Potência
(kW)

Duque de Caxias
Ibirité

RJ
MG

1.162.800
851.700

Macaé

RJ

765.000

Ipojuca
Canoas
São Paulo

PE
RS
SP

637.500
601.800
571.200

Seropédica

RJ

531.800

Araucária
Três Lagoas
Termoceará

Termo-Rio S/A
Ibiritermo Ltda
Termelétrica Norte
Fluminense S/A
Termopernambuco S/A
Petróleo Brasileiro S/A
Petróleo Brasileiro S/A
Rio de Janeiro Generation
Ltda
U.E.G. Araucária Ltda
Petróleo Brasileiro S/A
Termoceará Ltda

PR
MS
CE

484.500
465.800
270.000

Termobahia

Termobahia Ltda

Araucária
Três Lagoas
Caucaia
São Francisco do
Conde

BA

255.000

Juiz de Fora

Termelétrica de Juiz de Fora
S/A
Termocorumbá Ltda
Shopping Center Iguatemi
Bahia

Juiz de Fora

MG

143.650

Corumbá

MS

108.000

Salvador

BA

8.310

Empreendimento
Termo-Rio
Ibirité
Norte Fluminense
Termopernambuco
Canoas (I e II)
Nova Piratininga (I e II)
Riogen I

Corumbá
Iguatemi Bahia

Fonte:ANEEL, 2002.
Tabela 2.25

Centrais termelétricas a gás natural em construção no Brasil – janeiro/
2002.
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Localização das termelétricas a gás natural em operação e em
construção no Brasil.

Apesar das vantagens relativas do gás natural, quando comparado ao petróleo e ao
carvão mineral, seu aproveitamento energético também gera impactos indesejáveis
ao meio ambiente, principalmente na geração de energia elétrica. Um dos maiores
problemas é a necessidade de um sistema de resfriamento, cujo fluido refrigerante é
normalmente a água. Nesse caso, mais de 90% do uso de água de uma central
termelétrica pode ser destinado ao sistema de resfriamento. Embora existam
tecnologias de redução da quantidade de água necessária e mitigação de impactos,
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isso tem sido uma fonte de problemas ambientais, principalmente em relação aos
recursos hídricos, em função do volume de água captada, das perdas por evaporação e
do despejo de efluentes (Bajay et al., 2000).
Segundo a referida fonte, a demanda média de água de uma central termelétrica
operando em ciclo a vapor simples é da ordem de 94 m3 por MWh. No caso de ciclos
combinados, o valor é de aproximadamente 40 m3 por MWh. Esses índices podem
variar substancialmente de acordo com a configuração adotada. Em geral, os valores
são mais baixos nos sistemas de co-geração.
Estudos prospectivos, realizados recentemente no Estado de São Paulo, indicam que
os impactos da geração termelétrica a gás natural sobre os recursos hídricos deverão
ser consideráveis, notadamente quando se tratar de centrais termelétricas que
utilizam sistemas de resfriamento com torre úmida (Ferreira et al., 2000). Segundo os
autores, a região mais crítica é a da bacia dos rios Capivari, Piracicaba e Jundiaí,
onde está prevista a construção de seis usinas térmicas a gás, segundo o Plano
Prioritário de Termelétricas (PPT). Com potência total de 3.600 MW, essas centrais
deverão captar cerca de 4.100 m3 por hora, dos quais 2/3 serão evaporados. O volume
captado seria suficiente para suprir as necessidades básicas de uma população de 400
mil habitantes.
Em termos de poluição atmosférica, destacam-se as emissões de óxidos de nitrogênio
(NOx), entre os quais o dióxido de nitrogênio (NO2) e o óxido nitroso (N2O), que
são formados pela combinação do nitrogênio com o oxigênio. O NO2 é um dos
principais componentes do chamado smog, com efeitos negativos sobre a vegetação e
a saúde humana, principalmente quando combinado com outros gases, como o
dióxido de enxofre (SO2). O smog é a mistura da fumaça (contendo vários poluentes)
com o nevoeiro, que, sob determinadas condições atmosféricas, se forma sobre os
grandes centros urbanos e industriais. O N2O é um dos gases causadores do chamado
efeito estufa e também contribui com a redução da camada de ozônio (CASA, 2001).

REFLITA

Sobre a criação de um mercado secundário para o gás
natural e a necessidade estratégica de interligação dos
gasodutos.
Na Figura 2.18 podemos visualizar a representação dos gasodutos existentes, em
construção e em análise no Brasil.
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Representação dos gasodutos existentes, em construção e em análise
no Brasil.Fonte: http://www.gasnet.com.br/gasnet_br/m_br_mapa.htm.

CARVÃO

No Brasil, a participação do carvão na geração de eletricidade ainda é muito
reduzida (1,5% em 1999), em virtude do grande potencial hidráulico do país e das
características físicas e geográficas das reservas. Entre outras restrições, os altos teores
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de cinza e enxofre (da ordem de 50% e 2,5%, respectivamente) são os principais
responsáveis pelo baixo índice de aproveitamento do carvão brasileiro. Espera-se,
porém, que o desenvolvimento de tecnologias de remoção de impurezas e de
combustão eficiente venha a proporcionar maiores índices de aproveitamento desse
recurso. Contudo, essa parcela deverá aumentar num futuro próximo, em razão do
esgotamento dos melhores potenciais hidráulicos e dos referidos avanços
tecnológicos na remoção de impurezas. Na Figura 2.19 vemos a ilustração das
reservas e da produção do carvão mineral no Brasil.

Figura

2.19

Reservas e produção de carvão mineral no Brasil.

O uso de carvão importado no país para fins energéticos é ainda mais reduzido. A
primeira termelétrica a ser construída no Brasil, a UTE de Sepetiba, com 1.377 MW,
utilizará carvão mineral com teores de cinza e enxofre significativamente menores
que os apresentados pelo carvão nacional (da ordem de 15% e 1%, respectivamente).

R EC URS OS E NE RGÉ TIC OS

157

P A NO RAMA

E NE RGÉ TIC O N O

B RAS IL

Os primeiros aproveitamentos do carvão mineral para a geração de energia elétrica
no Brasil datam de fins dos anos 1950, com a sua substituição por óleo diesel e
eletricidade no setor de transporte ferroviário. Naquela época, foram iniciados
estudos e, em seguida, a construção das usinas termelétricas de Charqueadas, no Rio
Grande do Sul, com 72 MW de potência instalada, Capivari, em Santa Catarina, com
100 MW, e Figueira, no Paraná, com 20 MW (ANEEL/ANP, 2000).
Em janeiro de 2002, havia sete centrais termelétricas a carvão mineral em operação
no Brasil, totalizando 1.461 MW de potência instalada (Tabela 2.26). Três dessas
usinas formam o complexo termelétrico de Jorge Lacerda (Figura 2.20), no
município de Capivari de Baixo, no Estado de Santa Catarina.

Empreendimento
Figueira
Alegrete
Charqueadas
Jorge Lacerda A
Jorge Lacerda B
Jorge Lacerda IV
Pres.Médici A/B

Proprietário
Copel Geração
Centrais Geradoras do
Brasil S/A
Centrais Geradoras do
Brasil S/A
Centrais Geradoras do
Brasil S/A
Centrais Geradoras do
Brasil S/A
Centrais Geradoras do
Brasil S/A
Companhia de Geração
de Energia Elétrica

UF

Potência
(kW)

Figueira

PR

20.000

Sul do Alegrete

RS

66.000

Sul do Charqueadas

RS

72.000

Sul do Capivari de Baixo

SC

232.000

Sul do Capivari de Baixo

SC

262.000

Sul do Capivari de Baixo

SC

363.000

Térmica Candiota

RS

446.000

Município

Fonte: ANEEL, 2002.
Tabela 2.26
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Centrais termelétricas a carvão mineral em operação no Brasil,
janeiro/2002.
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Unidade do complexo termelétrico de Jorge Lacerda. Foto: Gerasul,
2001.

No Brasil, a região Sul é a que apresenta maiores transtornos relacionados ao
impacto da extração de carvão. As cidades de Siderópolis e Criciúma estão entre as
que apresentam graves problemas socioambientais. Em virtude dos rejeitos das
minas de carvão, a cidade de Siderópolis enfrenta a ocupação desordenada das terras
agricultáveis. Os trabalhadores das minas e seus familiares também são afetados
diretamente pelas emanações de poeiras provenientes desses locais. Doenças
respiratórias, como asma, bronquite, enfisema pulmonar e até mesmo a
pneumoconiose, estão presentes no cotidiano dessa população.
Além dos referidos impactos da mineração, a queima de carvão em indústrias e
termelétricas provoca graves impactos socioambientais, em face da emissão de
material particulado e de gases poluentes, dentre os quais se destacam o dióxido de
enxofre (SO2) e os óxidos de nitrogênio (NOx). Além de prejudiciais à saúde
humana, esses gases são os principais responsáveis pela formação da chamada chuva
ácida, que provoca a acidificação do solo e da água e, conseqüentemente, alterações
na biodiversidade, entre outros impactos negativos, como a corrosão de estruturas
metálicas.
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NUCLEAR

No final dos anos 1960, o Governo Brasileiro decidiu ingressar na geração
termonuclear, visando a conhecer melhor essa tecnologia e a adquirir experiências
para um futuro supostamente promissor da opção nuclear, a exemplo do que ocorria
em vários outros países. Na época, cogitava-se sobre a necessidade de
complementação térmica para o suprimento de eletricidade no Rio de Janeiro.
Decidiu-se, então, que essa complementação ocorresse por meio da construção de
uma usina nuclear (Angra I), com capacidade nominal da ordem de 600 MW, na
cidade de Angra dos Reis – RJ.
A construção de Angra I (657 MW) teve início em 1972. A primeira reação nuclear
em cadeia ocorreu em março de 1982 e a usina entrou em operação comercial em
janeiro de 1985, mas logo após saiu de operação e retornou somente em abril de 1987,
operando de modo intermitente até dezembro de 1990 (nesse período, operou com
600 MW médios durante apenas 14 dias). Entre 1991 e 1994, as interrupções foram
menores ou menos freqüentes, mas somente a partir de 1995 a usina passou a ter
operação mais regular. Em junho de 1975, foi assinado com a República Federal da
Alemanha o Acordo de Cooperação para o Uso Pacífico da Energia Nuclear. Em
julho do mesmo ano, foi feita a aquisição das usinas de Angra II e Angra III, junto à
empresa alemã Kraftwerk Union A.G. – KWU, subsidiária da Siemens.
A construção de Angra II (1.309 MW) teve início em 1976 e a previsão inicial para a
usina entrar em operação era 1983. Em virtude, porém, da falta de recursos, a
construção ficou paralisada durante vários anos e a operação do reator ocorreu
somente em julho de 2000, com carga de 200 MW a 300 MW. Entre 20 de agosto e 3
de setembro daquele ano, a usina funcionou regularmente, com 915 MW médios. A
partir de então, operou de modo intermitente até 9 de novembro, quando passou a
operar com potência de 1.365 MW médios. Atualmente, o suprimento de eletricidade
do Estado do Rio de Janeiro é fortemente dependente da operação de Angra I e II, e
espera-se que, juntamente com as termelétricas do Programa Prioritário de
Termeletricidade (PPT) programadas para o Estado, haja minimização da
dependência externa de energia e maior diversificação das fontes locais de
suprimento.
Com cerca de 30% do território prospectado, o Brasil possui atualmente a sexta maior
reserva de urânio do mundo. As reservas nacionais são estimadas em 309.200
toneladas. Desse total, 46% estão localizados no município de Itatiaia, no Ceará, e
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33% no Estado da Bahia, nos municípios de Lagoa Real e Caetité, como indicado na
Tabela 2.27.

Depósitos

Lagoa Real e Caetité (BA)
Itataia (CE)
Outros
Total
Fonte: INB, 2001.
Tabela 2.27

Medidas e Indicadas

94.000
91.200
39.500
224.700

Inferidas

6.700
51.300
26.500
84.500

Total

100.700
142.500
66.000
309.200

Reservas de urânio no Brasil - situação em janeiro de 2001.

O urânio é um metal branco-níquel, pouco menos resistente que o aço, encontrado
nas rochas da crosta terrestre. Sua principal aplicação comercial é a geração de
energia elétrica, como combustível para reatores nucleares de potência. Para isso,
passa por uma série de estágios e processos, dentre os quais a mineração, o
beneficiamento e a produção do elemento combustível, composto por pastilhas de
dióxido de urânio (UO2) (INB, 2001).
O primeiro complexo minero-industrial de urânio no Brasil foi instalado em 1982,
no município de Caldas, no sul de Minas Gerais (INB, 2001). Segundo a referida
fonte, desde o início de sua operação, a unidade de Caldas produziu cerca de 1.300
toneladas de concentrado de urânio (U3O8) – o suficiente para o suprimento de
Angra I e de programas de desenvolvimento tecnológico.
A extração de urânio nas reservas de Caldas já não é mais viável economicamente, de
modo que foi transferida para a unidade de Lagoa Real, permanecendo em Caldas
apenas o beneficiamento. A produção de elementos combustíveis é feita em RezendeRJ, onde há duas unidades produtoras. As reservas nacionais de urânio, unidades de
extração, beneficiamento e produção de elementos combustíveis podem ser
localizadas na Figura 2.21. A usina termonuclear de Angra dos Reis também pode ser
vista nessa figura.

REFLITA

Sobre a possibilidade de o Brasil ampliar a participação da
energia nuclear na sua matriz energética para aproveitar as
suas reservas e a sua tecnologia de enriquecimento.
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Reservas nacionais de urânio, unidades de extração, beneficiamento e
produção de elementos combustíveis e usina termonuclear de Angra
dos Reis.

Embora seja a terceira maior fonte geradora de eletricidade no mundo, evitando a
emissão de consideráveis quantidades de dióxido de carbono e outros poluentes, a
energia nuclear tem sido vista mais como um perigo de autodestruição do que uma
fonte ilimitada de energia, como esperado no início do seu desenvolvimento
tecnológico. O impacto ambiental de usinas termonucleares tem sido muito
enfatizado nas últimas décadas, sendo hoje preocupação de movimentos
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ambientalistas, tanto em termos globais como regionais. Além de uma remota – mas
não desprezível – possibilidade de contaminação do solo, do ar e da água por
radionuclídeos, o aquecimento das águas do corpo receptor pela descarga de
efluentes representa um risco para o ambiente local.

REFLITA

Porque a geração de energia elétrica nuclear está voltando
aos planos de vários países.

As usinas termonucleares utilizam grandes quantidades de água em seu sistema de
refrigeração, que funciona em paralelo com o circuito de água e vapor para geração
de energia elétrica. A separação desses sistemas impede a contaminação dos efluentes
por materiais radioativos em condições rotineiras de funcionamento das usinas. Em
regiões costeiras, onde as usinas utilizam água do mar para refrigeração, o
lançamento dessa água, combinado com outros fatores, como a pluviosidade, a altura
da termoclina, correntes, marés e regime de ventos, tende a ocasionar alteração na
temperatura natural do corpo receptor. Nesse caso, uma tarefa imprescindível é a
separação dos efeitos naturais, como a influência de massas oceânicas de água,
insolação, estratificação e correntes locais, dos efeitos da descarga de águas de
refrigeração. A Usina de Angra I, situada na praia de Itaorna, no município de Angra
dos Reis, descarrega cerca de 30 m3 /s de água utilizada para a refrigeração do sistema
de geração de energia elétrica no saco de Piraquara de Fora, baía da Ilha Grande, no
Estado do Rio de Janeiro.

2.7

BIOMASSA

No Brasil, além da produção de álcool, queima em fornos, caldeiras e outros usos
não-comerciais, a biomassa apresenta grande potencial no setor de geração de
energia elétrica. Como indicado anteriormente, o setor sucroalcooleiro gera uma
grande quantidade de resíduos, que pode ser aproveitada na geração de eletricidade,
principalmente em sistemas de co-geração. A produção de madeira, em forma de
lenha, carvão vegetal ou toras também gera uma grande quantidade de resíduos, que
pode igualmente ser aproveitada na geração de energia elétrica.
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A quantidade de energia aproveitável a partir de resíduos de extração vegetal é
função do poder calorífero desses resíduos. Também pesa sobre a decisão econômica
de implantação de usinas de aproveitamento o transporte desses resíduos até as
usinas. O tipo de produção de madeira, atividade extrativista ou reflorestamento,
influi na distribuição espacial dos resíduos gerados. Nos casos de extração seletiva e
beneficiamento descentralizado, o aproveitamento de resíduos pode se tornar
economicamente inviável. Como ilustrado na Figura 2.22, os estados brasileiros com
maior potencial de aproveitamento de resíduos da madeira para a geração de energia
elétrica são: Pará (atividade extrativista) e São Paulo (reflorestamento).
Ao contrário da produção de madeira, o cultivo e o beneficiamento da cana são
realizados em grandes e contínuas extensões e o aproveitamento de resíduos (bagaço,
palha, etc.) é facilitado pela centralização dos processos de produção. O Estado de
São Paulo é o maior produtor nacional de cana-de-açúcar. Entre os demais estados,
destacam-se Paraná, Pernambuco e Alagoas. (Figura 2.22).
Em alguns estados brasileiros, principalmente na Região Amazônica, verifica-se
também a importância de várias plantas para a produção de óleo vegetal, que pode
ser queimado em caldeiras e motores de combustão interna, para a geração de
energia elétrica e atendimento de comunidades isoladas do sistema elétrico. Entre
essas plantas destaca-se o dendê, com produtividade média anual de 4 toneladas de
óleo por hectare (dez vezes maior que a da soja, por exemplo!) e maior
disponibilidade tecnológica para o uso do óleo. Outras culturas de grande potencial
são o buriti, o babaçu e a andiroba, fartamente encontrados na região (Freitas et al.,
1996). Os resíduos agrícolas também apresentam grande potencial no setor de
geração de energia elétrica. Como ilustrado nos mapas da Figura 2.22, os maiores
potenciais são verificados nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com destaque
para os Estados do Paraná e Rio Grande do Sul.
No Brasil, a biomassa representa cerca de 20% da oferta primária de energia. A
imensa superfície do território nacional, quase toda localizada em regiões tropicais e
chuvosas, oferece excelentes condições para a produção e o uso energético da
biomassa em larga escala. Apesar disso, o desmatamento de florestas naturais vem
acontecendo por razões essencialmente não-energéticas, como a expansão da
pecuária extensiva e da agricultura itinerante. Apesar da produção de biomassa ser
mundialmente considerada uma atividade extremamente demandante de terras,
mesmo numa região com alta densidade demográfica é possível encontrar áreas para
essa atividade. A maior parte da energia dessa biomassa é utilizada na produção do
etanol – combustível líquido. Por meio de tecnologias mais eficientes, como hidrólise
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da celulose e hemicelulose na produção do etanol, seria possível produzir muito mais
energéticos secundários, eletricidade e etanol, a partir da energia primária dessa
biomassa.

Figura

2.22

Potencial de geração de energia elétrica a partir de biomassa.Fonte:
CENBIO, 2000.
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Atualmente, o recurso de maior potencial para geração de energia elétrica é o bagaço
de cana-de-açúcar. A alta produtividade alcançada pela lavoura canavieira, acrescida
de ganhos sucessivos nos processos de transformação da biomassa sucroalcooleira,
tem disponibilizado enorme quantidade de matéria orgânica sob a forma de bagaço
nas usinas e destilarias de cana-de-açúcar, interligadas aos principais sistemas
elétricos, que atendem a grandes centros de consumo dos estados das regiões Sul e
Sudeste. Além disso, o período de colheita da cana-de-açúcar coincide com o de
estiagem das principais bacias hidrográficas do parque hidrelétrico brasileiro.
Na produção de etanol, cerca de 28% da cana é transformada em bagaço. Em termos
energéticos, o bagaço equivale a 49,5%, o etanol a 43,2% e o vinhoto a 7,3%. Mesmo
com esse alto valor energético, o bagaço é pobremente utilizado nas usinas, sendo
praticamente incinerado na produção de vapor de baixa pressão (20 kgf/cm2). Esse
vapor é utilizado em turbinas de contrapressão nos equipamentos de extração (63%)
e na geração de eletricidade (37%). A maior parte do vapor de baixa pressão (2,5 kgf/
cm2) que deixa as turbinas é utilizada no aquecimento do caldo (24%) e nos
aparelhos de destilação (61%); o restante (15%) não é aproveitado (Freitas, 2000).

PROCURE SABER

Sobre as dificuldades de organização dos produtores de
energia da biomassa, exceto a dos produtores de cana-deaçúcar.
A conjuntura atual do setor elétrico brasileiro sinaliza um novo quadro para a
biomassa no país. Entre outros mecanismos de incentivo ao uso da biomassa para a
geração de energia elétrica, destaca-se a criação do Programa Nacional de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA –, instituído pela Lei Nº
10.438. Esse programa tem a finalidade de agregar ao sistema elétrico brasileiro 3.300
MW de potência instalada a partir de fontes alternativas renováveis, cujos regras
complementares pelo Ministério de Minas e Energia – MME, com a colaboração de
outras instituições, entre elas a ANEEL e a Eletrobrás. Os principais mecanismos de
incentivo previstos no PROINFA são a garantia de compra, por um prazo de até 20
anos, da energia gerada, e o estabelecimento de um valor de referência compatível
com as características técnico-econômicas do empreendimento. Entre outros
incentivos, destaca-se a redução não-inferior a 50% nos encargos de uso dos sistemas
de transmissão e distribuição de energia elétrica.
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Além disso, a ANEEL tem estimulado e procurado regulamentar o uso da biomassa
na geração de energia elétrica. Entre outras ações, destaca-se a definição de regras
para a entrada de novos empreendedores, particularmente autoprodutores e
produtores independentes, levando em consideração as peculiaridades e custos desse
tipo de geração em sistemas elétricos isolados e interligados, como descrito a seguir:
- Sistema Interligado: A Resolução Aneel n° 233, de julho de 1999, estabelece
limites para o repasse dos preços de compra de energia elétrica, livremente
negociados com as distribuidoras, para as tarifas dos consumidores cativos. Esse
limite, denominado valor normativo, tem por objetivo proteger os consumidores
cativos de eventuais aumentos indesejados nas suas tarifas de fornecimento. No
que diz respeito às fontes alternativas, os valores normativos atuam como incentivo
à sua implementação no parque gerador. Os valores normativos das fontes
alternativas são expressivamente superiores ao valor normativo das fontes
competitivas (hidrelétricas e termelétricas convencionais), estabelecendo assim o
diferencial competitivo aplicado a esse segmento. A Resolução n° 22, de fevereiro de
2001, revoga a resolução anterior e atualiza os valores normativos, cria e define a
classificação "biomassa e resíduos" e dá outras providências. A Tabela 2.28
apresenta esses novos valores.
- Sistemas Isolados: A Resolução Aneel n° 245, de agosto de 1999, estende os
benefícios da sistemática de rateio da Conta Consumo de Combustíveis – CCC – a
empreendimentos que substituam a geração termelétrica a derivado de petróleo ou
atenda a novos mercados. Assim, a energia gerada a partir de biomassa, PCHs e
outras fontes alternativas pode ser remunerada pelo valor da geração a base de óleo
diesel ou óleo combustível. Através desse mecanismo, que subsidia usinas a
biomassa por até 8 anos, os produtores de eletricidade a partir de resíduos agrícolas
e florestais, óleos vegetais e outras matérias-primas de origem orgânica podem
receber valores variando de US$ 60,00 a US$ 120,00 por MWh, de acordo com a
distância e o custo do óleo diesel ou combustível utilizado na usina. Sistemas
integrados de geração de energia e alimentos a partir da biomassa, como os de
comunidades rurais e áreas isoladas da Amazônia, podem ser favorecidos por esse
mecanismo.
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Fonte de geração
Competitiva
Carväo Nacional
Pequena Central Hidreléctrica
Biomassa e Resíduos
Energia Eólica
Energia Solar

R$/MWh

U$/MWh*

Valor índice

72,35
74,86
79,29
89,86
112,21
264,12

36,85
38,13
40,39
45,77
57,15
134,53

1,00
1,03
1,10
1,24
1,55
3,65

*R$ 1,00 = US$ 1,9633.
Tabela 2.28

Valores normativos segundo a resolução ANEEL no 22/2001.

No Brasil a biomassa ainda contribui muito pouco na produção de eletricidade,
sendo sua contabilização quase integralmente atribuída a autoprodução, embora já
exista venda de excedente de energia elétrica das usinas sucroalcooleiras para as
concessionárias de distribuição.
Até meados da década de 90, verificou-se a dificuldade na comercialização de
excedente pelos usineiros, antes da mudança do modelo e constituição das figuras de
produtor independente e autoprodutor. Com a implantação do Novo Modelo do
Setor Elétrico Brasileiro, aprovado pela Lei º 10.848 e sua regulamentação, que até
esse momento ainda não estava definida, vai provocar algumas mudanças nessas
regras. Mas fizemos questão de registrar essas regras antigas para a comparação de
preços entre os fontes de geração de energia.
Em janeiro de 2002, havia registro de 159 termelétricas a biomassa em operação no
Brasil, perfazendo uma capacidade instalada de 992 MW, o que corresponde a 8% do
parque térmico de geração e a 1,4% de toda a capacidade instalada no país (ANEEL,
2002). Com exceção de quatro usinas que operam com resíduos de madeira (25,5
MW) e três com casca de arroz (14,4 MW), os demais empreendimentos são centrais
co-geradoras a bagaço de cana.

REFLITA

Sobre a competitividade da energia da biomassa e o reflexo
decorrentes dos baixos rendimentos energéticos e dos
custos das tecnologias.
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Como ilustra a Figura 2.23, a grande maioria dessas usinas está localizada no Estado
de São Paulo, onde está concentrada grande parte do setor sucroalcooleiro do país.
Nessa figura, estão incluídas as 12 centrais termelétricas que usam como combustível
licor negro, cuja composição dificulta a classificação em uma das categorias
convencionais (combustível fóssil ou biomassa).

PROCURE SABER

Sobre o potencial de geração de energia proveniente dos
resíduos da cana-de-açúcar em Alagoas.

As centrais que operam com licor negro são empreendimentos do setor de papel e
celulose e totalizam 621 MW de potência instalada. O maior desses
empreendimentos é a Usina de Aracruz, no Espírito Santo, com aproximadamente
150 MW de capacidade de geração. Entre outras centrais de maior porte, destacam-se
a Cenibra, em Belo Oriente – MG, com 100 MW, e a Bahia Sul, Mucuri – BA, com 92
MW de potência.
A tendência de adoção de uma legislação ambiental mais rígida levará a proibição da
queima da cana. Isso levará à modificação do processo de colheita, hoje efetuada
através da queima prévia do canavial. O novo processo de colheita da cana crua,
colocará à disposição uma quantidade de biomassa proveniente das pontas e palha da
cana próxima de 42% da quantidade de bagaço hoje disponível. Nesse dado já está
considerado que apenas 60% dessa matéria vegetal pode ser retirada do campo,
devido a sua importância para a fertilização do solo, manutenção das condições
bióticas do mesmo e redução do uso de fertilizantes artificias.
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Usinas termelétricas a biomassa e potencial de geração por Estado.
Fontes: ANEEL, 2000 e Cenbio, 2000.

Em relação aos novos empreendimentos, há um em construção, que usará como
combustível o cavaco de madeira – Central Termelétrica de Piratini - localizada no
município de mesmo nome, no Rio Grande do Sul, com 10 MW de potência
instalada, e 18 outorgados, que deverão adicionar ao sistema elétrico nacional 105
MW de capacidade de geração.
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Entre as 18 centrais outorgadas, dez terão como combustível os resíduos de madeira
(51 MW), seis irão queimar bagaço de cana (31 MW) e duas usinas, com 23 MW de
potência instalada, usarão o biogás como combustível. Como indicado na Tabela
2.29, são empreendimentos de pequeno porte, com capacidade de geração entre 1.250
kW e 20.000 kW.

Usina
Bandeirante
Triálcool
Ecoluz
Itacoatiara

Proprietário
Biogás Energia Ambiental S/A
Laginha Agro Industrial S/A
Ecoluz do Paraná Ltda
BK Energia Ltda

S. José do R. Claro BK Energia S. José do Rio Claro
Pumaty
Pumaty Ind. de Açúcar e Álcool
UFA
Alto Alegre S/A Açúcar e Álcool
Coinbra - Frutesp Frutesp Industrial Ltda
Galvani
Galvani S/A
Apiacás
Enerbrax Part. & Empr. Ltda
Aripuanã
Enerbrax Part. & Empr. Ltda
Juara
Enerbrax Part. & Empr. Ltda
Juína
Enerbrax Part. & Empr. Ltda
Vila Rica
Enerbrax Part. & Empr. Ltda
Jatiboca
Cia Agrícola Pontenouvense
PCT Baruerí
Cetesb
Florevale
Florestal do V. do Jequitin
Sguário Itapeva
Sguário Ind. de Madeira Ltda.
Floraplac
Floraplac Industrial Ltda
Fonte: ANEEL, 2002.
Tabela 2.29

Município
São Paulo-SP
Canápolis-MG
Guarapuava-PR
Itacoatiara-AM
São José do Rio ClaroMT
Joaquim Nabuco-PE
Presidente Prudente-SP
Bebedouro-SP
Paulínia-SP
Apiacás-MT
Aripuanã-MT
Juara-MT
Juína-MT
Vila Rica-MT
Urucânia-MG
Carapicuíba-SP
Grão Mogol-MG
Nova Campina-SP
Paragominas-PA

Combustível
Biogás
Bagaço de Cana
Cavaco de Madeira
Cavaco de Madeira

Potência
(kW)

20.000
11.500
10.000
9.000

Cavaco de Madeira

9.000

Bagaço de Cana
Bagaço de Cana
Bagaço de Cana
Bagaço de Cana
Cavaco de Madeira
Cavaco de Madeira
Cavaco de Mdeira
Cavaco de Mdeira
Cavaco de Mdeira
Bagaço de Cana
Biogás
Cavaco de Madeira
Cavaco de Madeira
Bagaço de Cana

8.000
5.200
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.800
2.601
2.000
1.485
1.250

Projetos autorizados de centrais termelétricas a biomassa. Janeiro de
2002.

Além da geração de energia mecânica e elétrica, a recuperação de calor residual pode
ser destinada a sistemas de aquecimento de fluidos, climatização de ambientes,
geração de vapor, secagem de produtos agrícolas, etc. No Brasil, destaca-se a geração
de eletricidade, principalmente no setor sucroalcooleiro do Estado de São Paulo, cuja
potência instalada é da ordem de 600 MW.
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Nesse Estado, o período de safra da cana-de-açúcar coincide com o período de menor
hidraulicidade do sistema elétrico da região, tornando a opção ainda mais vantajosa.

PROCURE SABER

Sobre a necessidade e a qualidade da água que é utilizada
no setor sucroalcooleiro e nas caldeiras de alta pressão
próprias para melhorar o rendimento energético da usina.
Em média, cada tonelada de cana processada requer cerca de 12 kWh de energia
elétrica, o que pode ser gerado pelos próprios resíduos da cana (palha, bagaço,
vinhoto). Os custos de geração já são competitivos com os do sistema convencional
de suprimento, o que possibilita a auto-suficiência do setor em termos de suprimento
energético. Medidas legais e regulatórias estão sendo tomadas, de modo a facilitar a
comercialização de excedentes.
Trabalho recente, elaborado pelo Centro Nacional de Referência em Biomassa, com a
colaboração de outras instituições e o apoio financeiro da ANEEL, indica um
potencial técnico (dentro das atuais tecnologias disponíveis) de co-geração de
excedentes de energia elétrica de 3.852 MW no setor sucroalcooleiro do Brasil
(CENBIO, 2002).
Contudo, apenas 132 MW estavam sendo comercializados em setembro de 2001, o
que corresponde à cerca de 11% do potencial técnico dessas usinas e a somente 3,4%
do referido potencial brasileiro. Os dados revelam ainda que há, porém, perspectivas
de 1.578 MW em novos projetos (348 MW em curto prazo, 772 MW em médio prazo
e 458 MW em longo prazo), o que corresponde a 28% do potencial técnico indicado
pelo levantamento.
A Tabela 2.30 apresenta uma síntese desses resultados por região e unidade da
federação. Como se observa, a maior parte da capacidade instalada e do potencial de
geração de excedentes se localiza no Estado de São Paulo. Outros estados com
grandes potenciais são Alagoas (369 MW), Paraná (283 MW) e Pernambuco (203
MW). Ressalte-se que esses dados se referem a apenas 51% das usinas
sucroalcooleiras do país, uma vez que as demais não responderam ao questionário
utilizado no levantamento dos dados.
A Figura 2.24 ilustra o potencial de geração de excedentes de energia elétrica no setor
sucroalcooleiro do Brasil, segundo as unidades da federação.
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Unidade
da
Federação
São Paulo
Alagoas
Pernambuco
Paraná
Mato Grosso
Goiás
Minasa
Gerais
Mato Groso
do Sul
Rio de
Janeiro
Paraíba
Rio Grande
do Norte
Espírito
Santo
Bahia
Sergipe
Maranhão
Pará
Amazonas

Potência Excedente
gerado
Instalada em
00/01

Potencial
de
Geração

EN ERG ÉTI CO NO

Perspectiva de Geração de
Excedente*
Curto Médio Longo
prazo prazo
prazo

B R ASI L

Total

851
173
102
95
61
50

110
0
0
0
6
5

2.244
369
203
283
125
109

135
27
37
55
20
16

368
38
10
133
11
107

140
35
44
102
28
21

643
100
91
290
59
144

50

5

162

9

41

2

52

37

0

95

21

18

33

72

30

0

60

0

19

15

34

26

0

52

18

10

0

28

16

0

29

3

3

0

6

13

0

39

0

10

0

10

13
7
5
3
1

0
0
0
0
0

33
21
12
7
3

7
0
0
0
0

2
3
0
0
0

9
17
15
0
0

18
20
15
0
0

133

3.851

348

773

461

1.582

Total
1.540
Fonte: CENBIO, 2002.

* Curto prazo: 2002; médio prazo: 2003-2004; longo prazo: a partir de 2005.
Tabela 2.30

Potência instalada e potencial de geração de excedentes no setor
sucroalcooleiro (MW).
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Potencial de geração de excedentes de eletricidade no setor
sucroalcooleiro do Brasil. Fonte: CENBIO, 2002.

EÓLICA

Ainda existem várias divergências entre especialistas e instituições quanto à
estimativa do potencial eólico brasileiro. Vários estudos já indicam valores
extremamente consideráveis. Até poucos anos, as estimativas eram da ordem de
20.000 MW. Hoje a maioria dos estudos indica valores maiores que 60.000 MW. A
razão dessas divergências decorre principalmente da falta de informações (dados de
superfície) e às diferentes metodologias empregadas. De qualquer forma, os diversos
levantamentos e estudos realizados e em andamento (locais, regionais e nacionais)
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têm dado suporte e motivado a exploração comercial da energia eólica no país. Os
primeiros estudos foram feitos na Região Nordeste, principalmente no Ceará e em
Pernambuco. Com o apoio da ANEEL e do Ministério de Ciência e Tecnologia –
MCT, o Centro Brasileiro de Energia Eólica – CBEE, da Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE, publicou em 1998 a primeira versão do Atlas Eólico da Região
Nordeste. Com o auxílio de modelos atmosféricos e simulações computacionais,
foram feitas estimativas para todo o país, dando origem a uma versão preliminar do
Atlas Eólico Brasileiro (Figura 2.25). Segundo esses resultados, os melhores
potenciais estão no litoral das regiões Norte e Nordeste, onde a velocidade média do
vento, a 50 m do solo, é superior a 8 m/s. Entre outras regiões com grande potencial
eólico, destacam-se o Vale São Francisco, o Sudoeste do Paraná e o Litoral Sul do Rio
Grande do Sul (Figura 2.25).
Também o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica – CRESESB/CEPEL
elaborou recentemente um atlas eólico nacional, cujos resultados estão disponíveis
no seguinte endereço eletrônico: www.cresesb.cepel.br/abertura.htm. Segundo esses
dados, o potencial eólico brasileiro é da ordem de 140.000 MW.
Em termos de unidade da federação, já existem vários trabalhos desenvolvidos, entre
eles o Atlas Eólico do Ceará, elaborado pela Secretaria Estadual de Infra-Estrutura,
com a colaboração de outras instituições www.seinfra.ce.gov.br/downloads.php e o
Mapa Eólico do Estado do Paraná, elaborado pela Companhia Paranaense de
Energia – Copel, também em parceria com outras instituições www.copel.com/copel/

port/negocios-ger-energiaeolica.html.

REFLITA

Porque não existe nenhum projeto de energia solar de
grande porte em Alagoas, se o mapa nos mostra que temos
ventos favoráveis.
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Atlas eólico do Brasil (dados preliminares de 1998). Fonte: CBEE, 1999
(adaptado).

A participação da energia eólica na geração de energia elétrica ainda é praticamente
desprezível no Brasil. Conforme apresentado na Tabela 2.31, em janeiro de 2002
havia apenas 6 centrais eólicas em operação no país, perfazendo uma capacidade
instalada de 18,8 MW. Entre essas centrais, destacam-se Taíba e Prainha, no Estado
do Ceará, que representam 80% do parque eólico nacional. Registre-se, também, a
Central Eólica do Mucuripe, no Município de Fortaleza – CE, que tinha potência
instalada de 1.200 kW e estava desativada para ampliação de sua capacidade de
geração para 2.400 kW.
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Potência
(KW)

Fernando de Noronha

PE

75

Centro Brasileiro de Energia Eólica Fernando de Noronha

PE

225

Gouveia

MG

1.000

Palmas

PR

2.500

São Gonçalo do Amarante

CE

5.000

Aquiraz

CE

10.000

Proprietário
Companhia Energética de
Pernambuco

Energética de Minas
Morro de Camelinho Companhia
Gerais
Palmas
Centrais Eólicas do Paraná Ltda.
Wobben Wind Power Ind. e Com.
Taíba
Ltda
Wobben Wind Power Ind. e Com.
Prainha
Ltda.
Tabela 2.31
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UF

Central Eólica
Fernando de
Noronha I
Fernando de
Noronha II

EN ERG ÉTI CO NO

Localidade

Centrais eólicas em operação no Brasil – situação em janeiro de 2002.
Fonte: ANEEL, 2002.

No entanto, a conjuntura atual do setor elétrico brasileiro e os esforços do Governo
Federal para amenizar os impactos da crise no abastecimento de energia elétrica, têm
despertado o interesse de muitos empreendedores. Em 5 de julho de 2001, foi
instituído o Programa Emergencial de Energia Eólica – PROEÓLICA – Resolução
no 24, da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE, com o objetivo de
agregar ao sistema elétrico nacional 1.050 MW de energia eólica até o final de 2003.
Os principais benefícios previstos no PROEÓLICA – que agora estão também
dependendo da regulamentação do Novo Modelo Institucional do Setor Elétrico –
eram da garantia de compra da energia gerada por um prazo mínimo de 15 anos e
preços baseados no valor normativo estabelecido pela ANEEL (Resolução no 22, de
fevereiro de 2001). Entre outros fatores que deverão estimular o uso da energia eólica
no Brasil destaca-se a criação do Programa de Incentivo ao Uso de Fontes
Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), como mencionado anteriormente.
Em janeiro de 2002, havia registro de 38 empreendimentos eólicos autorizados pela
ANEEL, que deverão agregar ao sistema elétrico nacional 3.338 MW, o que
corresponde à cerca de 15% de todos as usinas outorgadas pela ANEEL, cuja
construção não havia sido iniciada. Como apresentado na Tabela 2.32 e ilustrado na
Figura 2.26, a grande maioria dos projetos se localiza no litoral dos estados do Ceará
e Rio Grande do Norte. Observam-se, porém, projetos no interior de Pernambuco, na
Bahia e no Rio de Janeiro. A seguir, descreve-se as principais características dos
projetos em operação no País (CBEE, 2000).
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Empreendimento
Parque Eólico de Beberibe
Pecém
CE 7 - Icapuí
Pecém
Quintanilha Machado II
RN 18 - Serra do Feiticeiro
Volta do Rio
Pecém
CE 10-Acaraú
CE-4 Lagoinha
RN15-Rio do Fogo
RN20-Serra do Mossoró
RN3-Gameleira
RN5-Calcanhar
RN6-Macacos
Alegria I
BA3-Caetité
CE-9-Salgada
PE1-Macrolândia
PE2-Serra da Macambira
PE3-Poção
PE-4Serra do Ororobó
PE6-Buíque
RN10-Três Irmãos
RN14-São Bento do Norte
Praia do Morgado
RN1-Mel
BA2-Costa Dourada
CE5-Apodi
Alegria II
Quintanilha Machado I
RN4-Pititinga
Verdes Mares
Fazenda Nova
Maceió
CE11-Camocim
RN11-Guamaré I e II
Redonda
Fonte: ANEEL, 2002.
Tabela 2.32
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Proprietário
Fuhmet Energy Brasil Ltda
CPL Participações Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
SIIF Energies do Brasil Ltda
SIIF Energies do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
CPL Participações Ltda
Fuhrlander Energia Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
New Energy Options Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
CPL Participações Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
New Energy Options Ltda
SIIF Energies do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
SIIF Energies do Brasil Ltda
SIIF Energies do Brasil Ltda
SIIF Energies do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
Energias Renováveis do Brasil Ltda
SIIF Energies do Brasil Ltda

Município-UF
Beberibe-CE
Caucaia-CE
Aracati-CE
Caucaia-CE
Arraial do Cabo-RJ
Lajes-RN
Acaraú-CE
S. Gonçalo do Amarante-CE
Acaraú-CE
Paraipaba e Trairi-CE
Maxaranguape-RN
Mossoró-RN
Touros-RN
Touros-RN
João Câmara-RN
Guamaré-RN
Caetité-BA
Paraipaba-CE
Araripina-PE
Pesqueira e Poção-PE
Poção-PE
Pesqueira e Poção-PE
Buíque-PE
São Bento do Norte-RN
São Bento do Norte-RN
Acaraú-CE
Areia Branca-RN
Mucurí-BA
Limoeiro do Norte-CE
Guamaré-RN
Arraial do Cabo-RJ
Maxaranguape-RN
Tibau-RN
Ponto do Mangue-RN
Itapipoca-CE
Camocim-CE
Guamaré e Macau-RN
Icapuí-CE

Potência
(kW)

25.000
25.200
29.750
31.200
39.600
39.950
42.000
46.000
49.300
49.300
49.300
49.300
49.300
49.300
49.300
51.000
59.500
59.500
59.500
59.500
59.500
59.500
59.500
59.500
59.500
79.200
89.250
99.450
99.450
100.800
135.000
149.600
158.400
180.000
235.800
249.900
249.900
300.600

Centrais eólicas outorgadas – situação em janeiro de 2002.
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Localização dos projetos eólicos outorgados no Brasil – situação em
janeiro de 2002.

Turbinas Eólicas do Arquipélago de Fernando de Noronha-PE: a primeira turbina
foi instalada em junho de 1992, sendo a primeira turbina eólica de grande porte em
operação comercial na América do Sul.
Esse projeto foi realizado pelo Grupo de Energia Eólica da Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE, com financiamento do Folkecenter (um instituto de pesquisas
dinamarquês), em parceria com a Companhia Energética de Pernambuco – CELPE.
A turbina possui um gerador assíncrono de 75 kW, rotor de 17 m de diâmetro e torre
de 23 m de altura (Figura 2.27).
Na época em que foi instalada, a geração de eletricidade dessa turbina correspondia à
cerca de 10% da energia gerada na Ilha, proporcionando uma economia de
aproximadamente 70.000 litros de óleo diesel por ano. A turbina eólica continua em
funcionamento e produz, de acordo com a CELPE, uma média de 120 MWh por
ano.
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A segunda turbina (Figura 2.28) foi instalada em maio de 2000 e entrou em operação
em 2001. O projeto foi realizado pelo CBEE, com a colaboração do RISØ National
Laboratory da Dinamarca, e financiado pela ANEEL. A turbina é composta de um
gerador assíncrono de 225 kW, pás de 13 m de comprimento, torre de 30 m de altura e
sistema de controle especial.
Na fase experimental de funcionamento, produziu cerca de 60 MWh por mês.
Juntas, as duas turbinas geram até 25% da eletricidade consumida na ilha. Esses
projetos tornaram Fernando de Noronha o maior sistema híbrido eólico-diesel do
Brasil.

Figura
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2.27

Primeira turbina eólica de Fernando de Noronha – PE (75 kW). Fonte:
Memória da Eletricidade, 2000.
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Segunda turbina eólica de Fernando de Noronha – PE (225 kW). Fonte:
ANEEL, 2000.

Central Eólica Experimental do Morro do Camelinho – MG: instalada em 1994, no
Município de Gouveia –MG, e com capacidade nominal de 1 MW, a central eólica do
Morro do Camelinho foi a primeira usina eólica do Brasil. O projeto foi realizado
pela Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, com o apoio financeiro do
governo alemão – Programa Eldorado.
A central é constituída por 4 turbinas de 250 kW, com rotor de 29 m de diâmetro e
torre de 30 m de altura (Figura 2.29). Em média, a geração de eletricidade é da ordem
de 2.000 MWh por ano (CBEE, 2001).
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Central eólica do Morro do Camelinho (Gouveia – MG). Fonte:
CRESESB, 2000.

Central eólica de Taíba (São Gonçalo do Amarante – CE). Fonte: CBEE,
2000.

Central Eólica de Taíba – CE: Localizada no Município de São Gonçalo do
Amarante – CE, a Central Eólica de Taíba (Figura 2.30), com 5 MW de potência, foi
a primeira do mundo instalada sobre dunas e a primeira da América do Sul
construída e operada por um Produtor Independente de Energia (PIE). Em operação
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desde janeiro de 1999, a central é composta por 10 turbinas de 500 kW, geradores
assíncronos, rotores de 40 m de diâmetro e torre de 45 m de altura. Estima-se que a
geração média anual seja da ordem de 17.500 MWh, o suficiente para atender à
demanda residencial de um município típico brasileiro com cerca de 50.000
habitantes (Eólica Notícias, 2000).

Figura

2.31

Central eólica da Prainha (Aquiraz – CE). Fonte: CBEE, 2000.

Central Eólica de Prainha – CE: Localizada no Município de Aquiraz – CE, a
Central Eólica de Prainha (Figura 2.31) é o maior parque eólico da América do Sul,
com capacidade de 10 MW (20 turbinas de 500 kW). O projeto foi realizado pela
Wobben Windpower e inaugurado em abril de 1999. As turbinas utilizam geradores
síncronos, funcionam com velocidade variável e com controle de potência por pitch
(ângulo de passo das pás). As torres são de aço, tubulares e com 45 m de altura. A
geração de energia dessa central é suficiente para atender à demanda residencial de
um município típico brasileiro com cerca de 100 mil habitantes (Eólica Notícias,
2000).
Central Eólica de Palmas – PR: Trata-se da primeira central eólica do Sul do Brasil,
localizada no Município de Palmas – PR, com potência instalada de 2,5 MW (Figura
2.32). Realizado pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL e Wobben
Windpower, o projeto foi inaugurado em novembro de 1999, com 5 turbinas de 500
kW, idênticas àquelas de Taíba e Prainha (Eólica Notícias, 2000).
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PROCURE SABER

Sobre os cuidados que devem ser tomados para a operação
das usinas eólicas no sistema interligado.

Entre os principais impactos socioambientais de usinas eólicas destacam-se os
sonoros e os visuais. Os impactos sonoros são devidos ao ruído dos rotores e variam
de acordo com as especificações dos equipamentos (Araújo et al., 2000). Segundo os
autores, as turbinas de múltiplas pás são menos eficientes e mais barulhentas que os
aerogeradores de hélices de alta velocidade. A fim de evitar transtornos à população
vizinha, o nível de ruído das turbinas deve atender às normas e padrões estabelecidos
pela legislação vigente.
Os impactos visuais são decorrentes do agrupamento de torres e aerogeradores,
principalmente no caso de centrais eólicas com um número considerável de turbinas,
também conhecidas como fazendas eólicas. Os impactos variam muito de acordo
com o local das instalações, o arranjo das torres e as especificações das turbinas.
Apesar de efeitos negativos, como alterações na paisagem natural, esses impactos
tendem a atrair turistas, gerando renda, emprego, arrecadações e promovendo o
desenvolvimento regional.
Outro impacto negativo de centrais eólicas é a possibilidade de interferências
eletromagnéticas, que podem causar perturbações nos sistemas de comunicação e
transmissão de dados (rádio, televisão) (Taylor, 1996). Segundo o autor, essas
interferências variam muito segundo o local de instalação da usina e suas
especificações técnicas, particularmente o material utilizado na fabricação das pás.
Também a possível interferência nas rotas de aves deve ser devidamente considerada
nos estudos e relatórios de impactos ambientais (EIA/RIMA).
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Central eólica de Palmas (Palmas – PR). Fonte: COPEL, 2001.

REFLITA

Sobre avaliar objetivamente os custos ambientais do ruído e
da possível morte de pássaros decorrentes dos movimentos
das turbinas eólicas.

2.9

SOLAR

A maior parte do território brasileiro está localizada relativamente próxima da linha
do Equador, de forma que não se observam grandes variações na duração solar do
dia. Contudo, a maioria da população brasileira e das atividades socioeconômicas do
País está localizada em regiões mais distantes do Equador. Em Porto Alegre, capital
brasileira mais meridional (cerca de 30º S), a duração solar do dia varia de 10 horas e
13 minutos a 13 horas e 47 minutos, aproximadamente, entre 21 de junho e 22 de
dezembro, respectivamente.
Desse modo, para maximizar o aproveitamento da radiação solar, pode-se ajustar a
posição do coletor ou painel solar de acordo com a latitude local e o período do ano
em que se requer mais energia. No Hemisfério Sul, por exemplo, um sistema de
captação solar fixo deve ser orientado para o norte, com ângulo de inclinação similar
ao da latitude local.
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Como indicado anteriormente, a radiação solar depende também das condições
climáticas e atmosféricas. Somente parte da radiação solar atinge a superfície
terrestre, devido à reflexão e absorção dos raios solares pela atmosfera. Mesmo assim,
estima-se que a energia solar incidente sobre a superfície terrestre seja da ordem de
10 mil vezes o consumo energético mundial (CRESESB, 1999).
No Brasil, entre os esforços mais recentes e efetivos de avaliação da disponibilidade
de radiação solar, destacam-se os seguintes:
• atlas Solarimétrico do Brasil, iniciativa da Universidade Federal de Pernambuco –
UFPE e da Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF, em parceria com o
Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito – CRESESB;
• atlas de Irradiação Solar no Brasil, elaborado pelo Instituto Nacional de Meteorologia
– INMET e o Laboratório de Energia Solar – LABSOLAR, da Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC.
• o Atlas Solarimétrico do Brasil – publicado em agosto de 1997 – apresenta uma
estimativa da radiação solar incidente no país, através da interpolação e extrapolação
de dados obtidos em estações solarimétricas distribuídas em vários pontos do território
nacional. Devido, porém, ao número relativamente reduzido de estações
experimentais e às variações climáticas locais e regionais, o segundo trabalho faz
estimativas da radiação solar a partir de imagens de satélites.
Como lembrado por pesquisadores do Centro de Pesquisas de Eletricidade –
CEPEL, ambos os modelos apresentam falhas e limites e não devem ser vistos como
concorrentes. Ao contrário, devem ser complementares, procurando reunir o máximo
possível de dados, de forma a melhorar as estimativas e avaliações da disponibilidade
de radiação solar no Brasil (CRESESB, 1999).
A Figura 2.33 apresenta o índice médio anual de radiação solar no País, em watthora por metro quadrado ao dia (Wh/m2. dia), segundo o Atlas de Irradiação Solar
no Brasil. Como pode ser visto, os maiores índices de radiação são observados na
Região Nordeste, com destaque para o Vale do São Francisco, onde a média anual é
de aproximadamente 6 kWh/m2.dia. Os menores índices são observados no Litoral
Sul-Sudeste, incluindo a Serra do Mar, e na Amazônia Ocidental, respectivamente.
No Amapá e Leste do Pará, onde também se observam índices inferiores à média
nacional.
É importante ressaltar que mesmo as regiões com menores índices de radiação
apresentam grande potencial de aproveitamento energético. Como apresentado nos
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próximos itens, existe uma infinidade de pequenos aproveitamentos da energia solar
no Brasil, mas isso ainda é pouco significativo, diante do grande potencial existente.

Figura

2.33

Radiação solar no Brasil - média anual típica (Wh/m2. ida). Fonte:
INMET & LABSOLAR, 1998 (adaptado).

Segundo informações da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado,
Ventilação e Aquecimento (ABRAVA, 2000), existiam até recentemente cerca de
250.000 coletores solares residenciais instalados no Brasil, o que correspondia a
somente 0,6% dos cerca de 40 milhões de domicílios brasileiros. Somente com
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aquecimento doméstico de água para banho, são gastos anualmente cerca de 20
bilhões de kWh de energia elétrica, os quais poderiam ser supridos com energia solar,
com enormes vantagens socioeconômicas e ambientais. Mais grave ainda é o fato de
que quase toda essa energia deve ser gerada em poucas horas do dia (basicamente
entre 18h e 20h), o que significa sobrecarga no sistema.
Estudos revelam que, entre 18h e 19h, cerca de 50% dos aparelhos são usados
simultaneamente (Ferrari, 1996). Tomando-se como referência uma potência média
de 3 kW por aparelho, uma duração média de 10 minutos por banho e um índice de
posse de 0,69 aparelho por domicílio, estima-se que o chuveiro elétrico contribui com
12,8% da demanda máxima do sistema elétrico brasileiro; o que corresponde a
aproximadamente 6.800 MW de potência instalada. Além disso, há uma enorme
demanda em prédios públicos e comerciais (escolas, hotéis, motéis, restaurantes,
hospitais etc.), que pode ser devidamente atendida por sistemas de aquecimento
solar central, como ilustrado na Figura 2.33.

REFLITA

Sobre a importância dos Códigos de Obras Municipais no
desenvolvimento e uso de coletores solares nas edificações.

Um dos principais entraves à difusão da tecnologia de aquecimento solar de água é o
custo de aquisição dos equipamentos, particularmente para residências de baixa
renda. Segundo a ABRAVA, o preço de um coletor solar adequado a uma residência
de baixa renda custa atualmente cerca de R$ 550,00 ao passo que o preço de um
chuveiro elétrico convencional é da ordem de R$ 15,00. Para as concessionárias,
porém, estima-se um custo cerca de 100 vezes maior (ABRAVA, 2000).
Contudo, a conjuntura atual do setor elétrico brasileiro indica cenários futuros muito
mais favoráveis ao uso da energia solar para aquecimento de água no País. Entre os
principais elementos propulsores dessa tecnologia, destaca-se a criação e a
regulamentação da Lei n° 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a
Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
Outro fato importante tem sido a criação de linhas de crédito para aquisição e
instalação de coletores solares. A Caixa Econômica Federal já dispõe de R$ 400
milhões para o financiamento de projetos residenciais, com regras e incentivos
segundo o perfil socioeconômico do usuário.

188

R E CURS OS E N ERG ÉTI COS

P AN ORAMA

EN ERG ÉTI CO NO

B R ASI L

Embora pouco significativo diante do grande potencial existente, já existem vários
projetos de aproveitamento da radiação solar para aquecimento de água no País,
tanto para fins comerciais (hotéis, restaurantes, hospitais) como residenciais. A
Figura 2.34 ilustra um exemplo comercial de aproveitamento térmico da energia
solar na Cidade de Belo Horizonte – MG, o qual se tornou referência em energia
solar térmica.
O sistema possui área total de 804 m2 de coletores solares e capacidade de
armazenamento de água de 60.000 litros. Entre outros exemplos encontrados em
Belo Horizonte, destaca-se o do Centro de Operações da ECT, que possui área total
de 100 m2 de coletores e capacidade de armazenamento de água de 10.000 litros
(CRESESB, 2000).
Existe uma infinidade de pequenos projetos nacionais de geração fotovoltaica de
energia elétrica, principalmente para o suprimento de eletricidade em comunidades
rurais e (ou) isoladas do Norte e Nordeste do Brasil. Esses projetos, de cunho
essencialmente social, dividem-se basicamente em três categorias:
a) bombeamento de água, para abastecimento doméstico, irrigação e piscicultura;
b) iluminação pública; e
c) sistemas energéticos coletivos – eletrificação de escolas, postos de saúde e
telefônicos e centros comunitários. Entre outros, estão a eletrificação de cercas,
a produção de gelo e a dessalinização de água (CRESESB, 1996).

PROCURE SABER

Sobre o que existe projetado para o uso de energia solar no
Programa Luz para Todos do seu Estado.
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Sistema comercial de aquecimento solar de água (Belo Horizonte –
MG). Fonte: CRESESB, 2000.

O planejamento e a coordenação da grande maioria desses projetos são de
responsabilidade do Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e
Municípios – Prodeem, instituído pelo Governo Federal, em dezembro de 1994, no
âmbito da Secretaria de Energia, do Ministério de Minas e Energia – MME. Desde a
sua criação, foram investidos US$ 21,45 milhões, totalizando 5.956 projetos e 2.952
kWp (quilowatt-pico) de potência instalada. Como indicado na Tabela 2.33, esses
projetos incluem bombeamento de água, iluminação pública e sistemas energéticos
coletivos (MME, 2001).
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Energéticos
Fases

Qtd.

Potên
cia
KWp

Total
US$
1mil

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

87
195
526
0
972

526
1.621
3.495
0
5.456

137
242
0
0
0

7
17
0
0
0

76
197
0
0
0

54
179
224
800
1.240

78
213
165
235
457

480
1.635
1.173
2.221
4.569

Fase I
190
Fase II 387
Fase III 843
Energ.
0
Fase IV 1.660

Total

Iluminação
Bombeamento
Pública
Total
Potên Total
Qtd Potên
cia
US$
cia
US$
Qtd.
. KWp 1mil
KWp 1mil

3.080 1.781 11.098 379

Fonte: PRODEEM / DNDE / SEN / MME.
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Totalização
Qtd

Potên
cia
KWp

Total
US$
1mil

((J)= (L)=B (M)=C
A+D +E+H +F+I
+G

381
172 1.081
808
425 3.453
1.067 691 4.668
800
235 2.221
2.900 1.429 10.026

272 2.497 1.147 10.078 5.956 2.952 21.449

Observações:
1. Os sistemas energéticos incluem módulos, baterias, controladores, inversores cc/ca e estrutura de
fixação dos módulos.
2. Os sistemas de bombeamento incluem módulos, inversores/controladores, bombas d’água e estrutura
de fixação dos módulos.
3. Dados da Fases I e II fornecidos pelo CEPEL.
Tabela 2.33

Projetos fotovoltaicos coordenados pelo Prodeem/MME.

PROCURE SABER

Sobre os resultados alcançados pelo PRODEEM em seu
Estado e compare com os objetivos perseguidos.

A Figura 2.35 apresenta um exemplo, que se refere a um sistema flutuante de
bombeamento de água para irrigação, instalado no Açude Rio dos Peixes, Município
de Capim Grosso – BA. O sistema é formado por 16 painéis M55 da Siemens e uma
bomba centrífuga de superfície Mc Donald de 1 HP DC. Em época de cheia, o sistema
fica a 15 m da margem do açude e bombeia água a uma distância de 350 m, com
vazão de 12 m3 por dia. Trata-se de uma parceria entre o National Renewable Energy
Laboratory (Nrel), o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL e a
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, tendo ainda a
participação da Secretaria de Agricultura e Irrigação do Estado da Bahia e a
Associação de Moradores de Rio do Peixe (CRESESB, 2000).
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Sistema fotovoltaico de bombeamento de água para irrigação (Capim
Grosso – BA). Fonte: CRESESB, 2000.

Entre as outras regiões com maior difusão de projetos fotovoltaicos, destacam-se o
Vale do Ribeira e o Pontal do Paranapanema, situados no Litoral Sul e ExtremoOeste do Estado de São Paulo, respectivamente. No primeiro caso, predominam
sistemas de eletrificação de escolas, postos de saúde e unidades de preservação
ambiental (estações ecológicas, parques estaduais), além de atendimento a pequenas
comunidades rurais. A Figura 2.36 apresenta o caso do Núcleo Perequê, constituído
por laboratórios de pesquisa, tanques de cultivos para a fauna marinha, auditório
para conferências e seminários, alojamentos com refeitório, cozinha e gabinetes de
estudo (IEE, 2000).
No segundo caso, destacam-se os sistemas de bombeamento de água em
assentamentos fundiários. Entre outros municípios da região, destaca-se Mirante do
Paranapanema, onde mais de 200 famílias foram beneficiadas por esses sistemas. Um
exemplo típico de bombeamento fotovoltaico de água na região do Pontal do
Paranapanema é apresentado na Figura 2.37. O reservatório tem capacidade de
armazenamento de 7.500 litros e altura manométrica de 86 metros, abastecendo 43
famílias. O sistema fotovoltaico é constituído de 21 módulos MSX 70, com potência
nominal de 1.470 W (IEE, 2000).
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Sistema de eletrificação fotovoltaica do núcleo Perequê (Vale do
Ribeira – SP). Fonte: IEE, 2000.

Sistema de bombeamento fotovoltaico – Santa Cruz I (Mirante do
Paranapanema – SP). Fonte: IEE, 2000.

Entretanto, a grande maioria desses projetos se localiza nas regiões Norte e Nordeste
do país. Na Região Norte, destacam-se os estados do Pará e do Acre, totalizando
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cerca de 400 comunidades atendidas até o ano de 2000. No Nordeste, há uma
distribuição regional mais homogênea dos projetos, com destaque para a Bahia, onde
foram atendidas 474 comunidades até 2000 (MME, 2001).
Uma visão geográfica mais detalhada desses projetos é dificultada pela natureza e
localização dos mesmos, os quais envolvem um grande número de empresas e
instituições9 e estão distribuídos em milhares de pequenas, remotas e desconhecidas
localidades. Tendo em vista, porém, a importância desse tipo de informação e o
empenho dos referidos agentes, espera-se que esses dados sejam brevemente
disponibilizados.

REFLITA

Sobre os interesses e a atuação de Organizações NãoGovernamentais na implantação de energia solar em seu
Estado.
Existem também sistemas híbridos, integrando painéis fotovoltaicos e grupos
geradores a diesel. No município de Nova Mamoré, Estado de Rondônia, está em
operação, desde abril de 2001, o maior sistema híbrido solar-Diesel do Brasil (Figura
2.38). O sistema diesel possui 3 motores de 54 kW, totalizando 162 kW de potência
instalada. O sistema fotovoltaico é constituído por 320 painéis de 64 W, perfazendo
uma capacidade nominal de 20,48 kW. Os painéis estão dispostos em 20 colunas de
16 painéis, voltados para o norte geográfico, com inclinação de 10 graus em relação
ao plano horizontal, ocupando uma área de aproximadamente 300 m2 (Figura 2.36).
Esse sistema foi instalado pelo Laboratório de Energia Solar – Labsolar da
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, no âmbito do Projeto BRA/98/019,
mediante contrato de prestação de serviços, celebrado entre a ANEEL/PNUD e a
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU da
Universidade.
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Sistema híbrido solar-diesel de Araras, Nova Mamoré – RO.
Fonte:ANEEL, 2000.

Uma das restrições técnicas à difusão de projetos de aproveitamento de energia solar
é a baixa eficiência dos sistemas de conversão de energia, o que torna necessário o uso
de grandes áreas para a captação de energia em quantidade suficiente para que o
empreendimento se torne economicamente viável. Comparando-se, contudo, a
outros recursos, como a energia hidráulica, por exemplo, observa-se que a limitação
de espaço não é tão restritiva ao aproveitamento da energia solar. Tomando-se como
referência um índice médio global de radiação solar no Brasil de 1.800 kWh/m2 ao
ano, o consumo total de energia elétrica em 1998 (cerca de 300 TWh) e uma
eficiência de conversão de 12%, seriam necessários 1.400 km 2 de coletores solares
(0,016% do território nacional); o que corresponde a somente 5% da área alagada por
usinas hidrelétricas no Brasil.
Todos os dados e fotos sobre as fontes de energia aqui constantes foram importados
do ATLAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL, publicado pela ANEEL.
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MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA

O cenário de evolução da oferta e da demanda de energia é uma tarefa das mais
complexas e vem desafiando aqueles setores ligados ao planejamento, tanto das
empresas energéticas como dos órgãos governamentais do Brasil e do Mundo. Para o
Brasil a questão é de extrema relevância, em função das constantes modificações nas
regras. Na Tabela 2.34 mostramos a evolução do Balanço Energético Nacional desde
os anos 70.

FONTE

1970
39,5
18,3
42,2
62,1

Petróleo e gás
Eletricidade
Biomassa, outros
Consumo Total
Tabela 2.34

1975
42,3
20,9
36,8
84,1

1980
40,7
27,8
31,5
104,4

1985
31,3
33,5
35,2
117,1

1990
32,9
37,3
29,8
127,6

1995
34,0
38,6
27,4
147,7

2000
35,1
40,9
24,0
171,9

Consumo energético no Brasil, em % relativo a 106 tep. Fonte: Balanço
Energético Nacional 2003.

Na geração de eletricidade vemos na Tabela 2.35 abaixo as participações das diversas
fontes de energia em relação à capacidade instalada.

FONTE

Capacidade Instalada (kW)

%

Grandes hidrelétricas
Termelétricas a gás
Termelétricas a petróleo
Termelétricas a carvão
Nuclear
Eólica
PCHs
Biomassa

65.128
6.361
5.652
1.461
2.007
22
2.027
2.410

76,56
7,48
6,64
1,72
2,36
0,03
2,38
2,83

TOTAL

85.068

100

Fonte: MME.
Tabela 2.35
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Capacidade instalada por fonte para geração de eletricidade no Brasil,
em 2003.
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PROCURE SABER

Sobre as projeções de cada fonte de energia na Matriz
Energética Brasileira no ano 2022.

As atividades produtivas de bens e serviços, as necessidades de transporte de pessoas
e mercadorias, os serviços energéticos de iluminação, refrigeração, conforto térmico,
necessários para assegurar padrões adequados da qualidade de vida nas residências e
nas atividades de comércio e serviços consomem energia. Este consumo não é
distribuído de forma eqüitativa entre os vários setores e o padrão de consumo dos
diferentes setores pode evidenciar desigualdades no acesso e na utilização das fontes
energéticas.
O exame do consumo final de energia identificando as fontes utilizadas e os setores
responsáveis pelo consumo permite que se estabeleça parâmetros para a avaliação das
condições de sustentabilidade do consumo energético no Brasil. Estes dados são
fundamentais para reorientar os padrões de consumo e para que alternativas
energéticas possam ser identificadas com o objetivo de possibilitar a desejável adoção
de políticas energéticas de caráter sustentável no país.
Portanto, é necessário que o planejamento energético seja integrado em um modelo
que visualize várias alternativas de crescimento da demanda baseado em projeções
macroeconômicas do país. Uma técnica bastante utilizada atualmente é a dos
cenários. Alguns utilizam os cenários tendenciais, possíveis e prováveis. Outros
trabalham com cenários baixo, alto e do desenvolvimento sustentável.
Nas relações energia/economia, um índice é fundamental: a elasticidade-renda. Na
Tabela 2.36 mostramos as médias desses índices para alguns períodos de tempo.
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80/70

85/80

OIE / PIB
0,64
2,11
Eletricidade Total / PIB
1,39
5,64
Eletricidade Industrial / PIB
1,54
5,59
Derivados de Petróleo / PIB
0,96
1,54
Biomassa / PIB
0,04
3,35
Carvão Mineral de Aço / PIB
1,23
7,15
Energia Industrial / PIB
0,94
1,41
Consumo Ciclo Otto / PIB
0,44
1,82
Fonte: MME – Balanço Energético Nacional – 2003.
Tabela 2.36

2.11

93/85

97/93

02/97

02/70

0,95
2,38
1,73
1,76
0,69
1,99
1,07
2,66

1,22
1,31
0,65
1,79
0,50
0,74
1,06
2,09

1,13
1,07
1,13
0,47
0,49
1,25
1,85
1,71

0,85
1,67
1,62
0,99
0,21
1,55
1,05
0,81

Elasticidade/renda - médias por período.

UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Recentemente, em 11 de novembro de 2003, foi instituído o Programa “Luz para
Todos”. De acordo com o Programa, a energia elétrica deverá chegar a todos os
brasileiros até 2008. Em 2004, será levada para 400 mil famílias da área rural. Em
2005 e 2006, serão mais 500 mil em cada ano. Para 2007 e 2008, a previsão é de que
sejam atendidas mais 300 mil por ano. O programa busca apontar soluções para
aquelas situações que o ambiente institucional e regulatório vigente não consegue
resolver sem a intervenção do Estado. O Programa será feito com a extensão da rede
de energia elétrica convencional, mas estão previstos dois tipos de opções
tecnológicas: sistemas de geração descentralizada com redes isoladas e sistemas de
geração individuais. A instalação será gratuita para consumidores rurais e urbanos
atendidos em baixa tensão e com carga instalada de potência inferior a 50 kW.
Atualmente, mais de 12 milhões de brasileiros não tem acesso a nenhuma alternativa
de suprimento de energia elétrica, seja por falta de acesso à rede de distribuição local,
seja pela não existência de geração própria através de pequenos geradores a diesel ou
painéis fotovoltaicos. Desse total, 10 milhões estão na área rural. As estatísticas
oficiais revelam que, no Norte do país 62,5% da população rural (cerca de 2,6
milhões de pessoas) não tem acesso aos serviços de energia elétrica. No Nordeste,

198

R E CURS OS E N ERG ÉTI COS

P AN ORAMA

EN ERG ÉTI CO NO

B R ASI L

39,3% dos moradores da área rural (cerca de 5,8 milhões de pessoas) não tem luz. No
Centro-Oeste somam 27,6% (cerca de 367 mil pessoas); no Sudeste, o percentual é de
11,9% (cerca de 807 mil), enquanto que no Sul temos 8,2%(cerca de 484 mil
pessoas).
Existe o interesse manifesto nas fontes renováveis de energia e está sendo implantado
um novo modelo para o setor energético brasileiro, principalmente no setor elétrico.
São muitas as oportunidades, mas são vários os questionamentos sobre como ampliar
o uso dessas fontes de forma gradual, considerando seu impacto de contratação na
formação da tarifa de suprimento, a origem dos investimentos, o índice progressivo
de nacionalização das tecnologias, a manutenção e o cumprimento dos índices de
continuidade do serviço. A situação conjuntural de sobreoferta de energia é um
complicador conjuntural, mas pode ser argumento para desestimular o
desenvolvimento das fontes renováveis de energia.

2.12

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sociedade sustentável é aquela que utiliza os recursos naturais para atender suas
necessidades sem colocar em risco as perspectivas das futuras gerações também
atenderem às suas próprias. Este conceito, no banco energético, é extremamente
complexo. A sustentabilidade, ao pé-da-letra, somente será conseguida com a
utilização unicamente de fontes de energia renováveis. O poder político nuclear e do
petróleo e as imensas reservas de carvão existentes mundialmente ainda existirão por
algumas décadas, mas podemos transitar buscando sempre um equilíbrio entre o que
deve ser feito e o que pode ser feito. A orientação básica desta sociedade pósindustrial já não seria o acréscimo da riqueza material: valorizar-se-ia a qualidade
em detrimento da quantidade; a ênfase se deslocaria da hierarquia para a
participação e o acordo mútuo; haveria obediência aos ciclos de reprodução da mãenatureza e o respeito pelo frágil equilíbrio dos ecossistemas. Na medida em que o
ritmo de crescimento da produção material viesse a se reduzir, a sociedade seria mais
eqüitativa.
Entretanto, não basta querer os fins sem que sejam criados os meios necessários para
tal. Os elevados níveis de educação, saúde, alimentação e lazer dos países
desenvolvidos dependem do crescimento da produção e da distribuição da renda
nacional. É preciso que nos desejos dos povos de elevado padrão de vida se elimine o
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desperdício de energia, reduza-se o supérfluo, apareçam inovações tecnológicas,
aumente-se a produtividade e que se evitem depredações do meio-ambiente, porque
existem recursos financeiros, tecnologia e cultura para tal. É preciso também que se
reconheça o direito das populações das regiões subdesenvolvidas a buscarem a
recuperação do atraso industrial e tecnológico, fazendo-os agora de forma a não
repetir os erros do pioneirismo naquele estágio do processo de desenvolvimento. A
aplicação de qualquer tecnologia para resolver o problema ambiental é hoje
fundamental, mas é um enfoque errôneo, porque a poluição é que é fruto da
tecnologia. Os países industrializados cometeram erros, agora descobertos, que será
irracional que os menos desenvolvidos também os cometam num processo de
imitação no tempo e no espaço. As tecnologias energéticas eficientes demonstram
que a relação entre consumo de energia e crescimento econômico deixou de ser
linear, num novo modelo de sociedade que já é possível aumentar o nível de vida e
diminuir a utilização dos recursos naturais energéticos.
Sendo a produção e o uso da energia responsáveis por 57% na formação do "efeito
estufa", é de uma clareza cristalina que as políticas de utilização e conservação de
energia podem contribuir sensivelmente para a redução dos reflexos da elevação na
temperatura. A queima de quantidades imensas de carvão, óleo, gás e lenha são
graves ameaças para o meio-ambiente. Para uma redução de 1,65 oC, prevista nos
estudos de cientistas do PIMC, a proibição dos CFCs reduziria a temperatura
máxima em 0,52 oC e a conservação de energia em 0,45 oC, ou seja, corresponderiam
juntos em 59% dos resultados esperados.
Certamente não transformamos nosso modelo energético por falta de visão e malogro
de política. Nossos dirigentes atuais não conseguem conceber energia divorciada das
fontes concentradas, do carvão mineral, do petróleo e da eletricidade de origem
nuclear. A incredibilidade desta transição está intrinsecamente ligada ao sistema de
poder. A substituição de fontes concentradas por outras desconcentradas, vai exigir
uma sociedade descentralizada, democrática, participativa, integrada e cooperativa.
A essência do processo político em qualquer nível de governo consiste em fazer
opções. Todas as nossas decisões causam impactos ambientais e para que elas não
sejam só baseadas em percepções, devem estar unidas firmemente a um custo
financeiro, social e político, assumido soberanamente pela sociedade envolvida.
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PROCURE SABER

Sobre a influência negativa dos preços subsidiados da
energia para os programas de conservação de energia.

O equilíbrio energético sustentável pode ser conseguido através de uma política que
combine a melhor utilização dos combustíveis fósseis com o desenvolvimento de
fontes renováveis. As duas crises do petróleo nos obrigaram a rever nossos conceitos
de dependência e de crescimento constante do consumo de energia como parâmetro
de medição da evolução econômica. Nos países da Europa já é possível visualizarmos
o "crescimento energético zero", ou seja, o volume de energia necessário para a
evolução futura é igual ao que pode ser economizado com as práticas atuais. Esta é a
grande revolução energética dos tempos modernos: a Revolução da Eficiência
Energética, que está filosoficamente baseada no conceito da Conservação de
Energia.

PROCURE SABER

Sobre os resultados alcançados pelos programas de
conservação de energia no Brasil e suas perspectivas.

Antigamente, quanto mais se aumentava o consumo de energia per capita, mais
chegávamos perto do conceito de país desenvolvido. Quanto mais se consumia
energia, ficava evidenciada que a continuação do crescimento econômico dependia
de suprimentos energéticos cada vez maiores. A abundância de energia passou a ser
sinônimo de um alto padrão de vida e uma economia sadia. Em uma determinada
etapa do crescimento econômico, é necessário esse aumento da quantidade de
energia para propiciar uma melhor qualidade de vida. Esse crescimento atinge um
determinado ponto crítico, a partir do qual o custo da energia, comparativamente,
torna-se muito alto (ver Figura 2.39), provocando diminuição na qualidade de vida
porque os recursos encarecidos aqui, faltam ali.
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Consumo de energia e bem-estar.

Uma forte expansão da produção energética comprometerá os recursos econômicos e
uma exploração cada vez mais intensa dos recursos naturais resultará em ameaças
aos limites externos do meio-ambiente. O sistema energético deve ser caracterizado
por problemas de diferentes naturezas:
-

espacial, com a localização dos recursos naturais, transporte e descentralização
da oferta; social, com a relocação das populações das áreas inundadas, tarifas,
distribuição de renda;

-

ambiental, com a formação dos lagos, destruição das florestas, da fauna e da
flora, emanação de gases poluidores;

-

macroeconômica, como a dívida externa, geração de empregos, importação de
energéticos, investimentos;

-

política, como gestão energética e organização institucional;

-

cultural, com a mudança de valores, atitudes, educação e informação sobre
energia.

Os conceitos de energia líquida e energia útil mostram que devemos valorizar mais a
força do cliente, para que possamos melhor conhecer o que ele faz com a energia
posta à sua disposição, para satisfação e melhoria na qualidade de vida.
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Os países em desenvolvimento não devem acompanhar, no tempo e no espaço, o
modelo energético seguido pelos países industrializados (Figura 2.40) e sim seguirem
o percurso CD. O espaço entre a trajetória da curva B (histórica) e o segmento CD
(pretendido) é o que se chama "Efeito Túnel".

Figura

2.40

Efeito túnel.

Conservar energia não significa privar-se do conforto e dos benefícios que ela
proporciona. Significa, numa visão mais ampla, transformar a sociedade dita do
desperdício em uma sociedade mais racional na utilização de recursos globais.
Compreende duas fases:
1a) a diminuição da quantidade de energia primária necessária para propiciar o
consumo de um mesmo nível de energia útil;
2a) a construção de um estilo de desenvolvimento que implique num perfil mais
baixo da demanda de energia útil, para um mesmo dado padrão de satisfação
das necessidades.

REFLITA

Porque a conservação de energia em países desenvolvidos
é considerada a melhor fonte de suprimento de energia.
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DESTACAR

A energia elétrica de origem hidráulica e o petróleo, ainda por muito tempo
terão significativa participação na matriz energética brasileira.
2.- Os problemas ambientais e sociais que devem ser enfocados na construção
de novas hidrelétricas de grande porte.
3.- Apesar de toda a força do petróleo no Brasil, nosso país detém ínfimas
reservas em relação ao que existe no mundo.
4.- As recentes descobertas de gás natural vão mudar a política energética
brasileira de combustíveis e provocarão importantes reflexos na matriz
energética industrial.
5.- As reservas nacionais de carvão não são muito utilizadas em função da
baixa qualidade das mesmas.
6.- A energia nuclear voltará à tona no Brasil, em virtude das nossas reservas e
do desenvolvimento de tecnologia própria.
7.- O Brasil é um país pródigo em biomassa mas, por serem fontes
descentralizadas, carecem de uma maior organização e força política dos
investidores para a sua maior participação no modelo energético.
8.- As maiores potencialidades da energia eólica no Brasil estão localizadas no
litoral do Nordeste.
9.- A energia solar terá grande aplicação no Brasil quando houver espaço nas
legislações municipais que tratam das edificações.
10.- A universalização dos serviços de energia elétrica é de extrema necessidade
e um programa social inquestionável, mas trará aumento nos custos da
energia e problemas operacionais para as concessionárias.
11.- Independente de quem for a fonte, a oferta de energia causa impactos no
meio ambiente.
12.- A conservação de energia não pode ser esquecida em nenhuma projeção da
oferta de energia e nas metas de mitigação dos impactos ambientais.
1.-
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GESTÃO DA ENERGIA
OBJETIVOS

Dar uma visão geral da gestão da energia no Brasil no
momento atual e suas dificuldades.
Mostrar conflitos de interesse que devem ser
administrados para a implantação de um modelo
energético.
Mostrar a complexidade do sistema tarifário e da
operação otimizada de um sistema interligado.

3.1

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO
NACIONAL

Como vimos nessa exposição, o Sistema Elétrico Nacional é fortemente dependente
de energia hidráulica, e os melhores potenciais hidrelétricos do país não estão
localizados próximos dos grandes centros consumidores. Outros fatores importantes
são a grande extensão territorial e as variações climáticas e hidrológicas do país, o
que tende a gerar excedentes de produção hidrelétrica em determinadas regiões e
períodos do ano. Dessa forma, a transmissão de grandes quantidades de energia
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elétrica e a interligação dos subsistemas são fundamentais para o suprimento de
eletricidade no país.
O sistema nacional de transmissão de energia elétrica tem por finalidade a
distribuição espacial da energia gerada, conectando as usinas geradoras às
subestações de distribuição. Visando à otimização temporal e econômica da geração,
isto é, a alocação eficiente e racional da energia gerada, o Sistema Elétrico Nacional
opera de forma interligada. Assim, o déficit na geração de energia de uma região
pode ser compensado pelo excesso de capacidade de geração em outra(s).

PROCURE SABER

Sobre a importância, para o Nordeste, das linhas de
transmissão no período do racionamento de 2001 e na
recente crise de janeiro de 2003.
Tradicionalmente, o sistema de transmissão é dividido em redes de transmissão e
subtransmissão, em razão do nível de desagregação do mercado consumidor. A rede
primária é responsável pela transmissão de grandes "blocos" de energia, visando ao
suprimento de grandes centros consumidores e à alimentação de eventuais
consumidores de grande porte. A rede secundária – subtransmissão – é basicamente
uma extensão da transmissão, objetivando o atendimento de pequenas cidades e
consumidores industriais de grande porte. A subtransmissão faz a realocação dos
grandes blocos de energia, recebidos de subestações de transmissão, entre as
subestações de distribuição (Eletrobrás, 2000). No entanto, a distinção entre as
referidas redes é dificultada pelas características do sistema, que apresenta vários
níveis de tensão e está sempre em evolução. A rede de transmissão é caracterizada
pelas linhas de tensão igual ou superior a 230 kV, e a de subtransmissão por linhas de
tensão entre 69 kV e 138 kV. Essa classificação não é rígida, de forma que há linhas de
transmissão de 138 kV, buscando dar continuidade de fluxo, no caso de contingências
em linhas de tensão superior paralelas a elas (Eletrobrás, 2000).

REFLITA

Por que as linhas de transmissão podem ser consideradas
como uma "fonte de geração" de energia elétrica no Brasil.
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Uma visão simplificada da configuração do sistema nacional de transmissão de
energia elétrica é ilustrada na Figura 3.1. A distribuição espacial das subestações de
transmissão pode ser visualizada na Figura 3.2. Na Figura 3.3 temos uma visão da
subestação elevadora da Hidrelétrica de Itaipu.

Figura

3.1

Mapa do sistema nacional de transmissão de energia elétrica.
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Figura

3.2
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Distribuição espacial das subestações de transmissão de energia
elétrica.
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Subestação Elevadora da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Fonte: Itaipu,
2001.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO
SETOR ELÉTRICO NACIONAL

A exemplo do que tem ocorrido em vários países, o setor elétrico brasileiro vem
passando por um processo de reestruturação, com profundas modificações no quadro
institucional, financeiro, regulatório. O novo modelo, ainda em andamento,
substituiu o modelo de mercado que começou a ser implantado pelo governo anterior
em 1995. O modelo não foi concluído e já foi substituído outra vez, aumentando o
risco regulatório. O anterior previa a privatização das concessionárias estaduais e
federais de energia elétrica, a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a reestruturação da
Eletrobrás. Nesse contexto, as atribuições do Estado concentravam-se essencialmente
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na formulação de políticas energéticas para o setor e na regulação de suas atividades,
incluindo geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A
elaboração de políticas e diretrizes para o setor energético é de responsabilidade do
Ministério de Minas e Energia (MME), auxiliado pelo Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE). A regulamentação e a fiscalização das referidas
atividades, incluindo a operação do sistema interligado (função do ONS), são
atribuições da ANEEL.

REFLITA

Se existia força política para privatizar as grandes estatais
de energia elétrica no Brasil.

A desverticalização do setor e a introdução da livre concorrência nas áreas de geração
e comercialização de energia elétrica proporcionaram a entrada de capital privado, a
redução de custos e o aumento da eficiência global do sistema. O nascimento desse
mercado aberto é feito com base na criação do Mercado Atacadista de Energia
(MAE), um ambiente de comercialização de energia elétrica, onde ocorrem as
transações de compra e venda não cobertas por contratos bilaterais. Fazem parte do
MAE as 62 maiores empresas do setor elétrico brasileiro (Figura 3.4).
A passagem do modelo monopolista para o de livre concorrência, que estava em fase
de está em fase de implantação transição. Até 2001, todos os contratos de geração em
vigor tinham de ser respeitados integralmente, incluindo as previsões de crescimento
de demanda, feitas na ocasião da assinatura dos contratos. Em 2002, todo o
incremento de demanda deveria ser comercializado livremente, segundo as regras do
MAE. A partir de 2003, os contratos em vigor passariam a ter as quantidades de
energia comercializadas aumentadas gradativamente, 25% por ano, como definido
pela ANEEL. O mercado deveria estar totalmente aberto à livre competição em 2006.

PROCURE SABER

Sobre os limites de atuação no mercado das empresas
privadas, com o objetivo de limitar o poder de atuação no
mercado.
Até recentemente, as áreas de concessão das concessionárias estaduais eram quase
todas delimitadas pelos limites geográficos de cada Estado. Após a reestruturação do
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setor, algumas empresas foram obrigadas a separar suas atividades de geração,
transmissão e distribuição, dando origem a novas concessionárias, como ilustrado na
Figura 3.4. Na maioria dos estados, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, a
área de concessão ainda corresponde aos limites geográficos estaduais; em outros,
principalmente em São Paulo e no Rio Grande do Sul, existem concessionárias com
áreas de abrangência bem menores que a do estado. Há, também, áreas de concessão
descontínuas, que ultrapassam os limites geográficos do estado-sede da
concessionária.

Figura

3.4

Áreas de abrangência das concessionárias de distribuição de energia
elétrica.
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O NOVO MODELO DO SETOR ELÉTRICO

O novo modelo do setor elétrico foi aprovado através das Leis Nº 10.847 e Nº 10.848.
Os textos em seguida são artigos do autor publicados na imprensa nos últimos 12
meses, cuja redação foi adaptada para o tempo de elaboração desse trabalho.

PROCURE SABER

Sobre os decretos, que estão prestes a ser publicados, que
vão regulamentar os princípios gerais do novo modelo do
setor elétrico aprovados em leis.
3.3.1

OS CAMINHOS DA ENERGIA

O congelamento de tarifas, o uso das estatais para captar divisas, a eficiência
operacional sem levar em conta a remuneração do capital, a inexistência
orçamentária de US$ 7 bilhões/ano para investimento, a necessidade da melhoria na
eficiência administrativa e da ética nos negócios, as tarifas em ascensão, o objetivo de
desobrigar o contribuinte a pagar esqueletos financeiros e as possibilidades do
consumidor escolher o fornecedor do serviço, indicavam que era mais fácil mudar o
modelo do que despolitizar as empresas. Dentre vários estudos foi escolhido o
modelo inglês e sua implantação passaria pela teoria administrativa da tomada de
decisão, que deve responder a todas essas perguntas: por que, para quem, como e
quando.
Se as três primeiras questões estavam respondidas com as citações acima, o quando
precisava de algumas pré-condições básicas:
a) excesso de capacidade e mercado maduro – com desinvestimento e mercado
dinâmico que precisa crescer 5 % ao ano, o preço iria aumentar pois a oferta era
menor que a demanda;
b) fortes diferenciais de preços entre regiões – sendo um sistema interligado
que funcionava com um mix de preços, o diferencial inter-regional não era
superior ao custo de transmissão;
c) existência de opções tecnológicas que eliminassem as vantagens da
economia de escala – nossa opção era o gás natural e com o preço do
combustível amarrado ao dólar o custo marginal da geração foi para cima;
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d) despacho da geração em função das ofertas, dos leilões de preço – com um
sistema interligado por linhas de transmissão, que transferem energia de uma
bacia hidrográfica para outra e sem a venda das estatais de geração, nenhum
energético pode competir com a energia "velha", gerada em usinas já
totalmente depreciadas.O Operador Nacional do Sistema, por critérios
econômicos, sempre vai despachar primeiro as máquinas das usinas mais
baratas e o investidor das termelétricas não vai faturar porque não está gerando,
mas com contrato take or pay tem que pagar o gás, quer utilize ou não. O
resultado é que, sem subsídio, ninguém quer investir em termelétricas a gás
natural.
Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, as pressões das necessidades
econômicas é que induzem as decisões políticas. O modelo começou a ser
implantado sem regras claras e foi substituído quando ainda faltavam definir pelo
menos 33 temas da maior importância para a credibilidade do investidor. A dívida
externa e a taxa de juros alta indicavam que era preciso a entrada de dólares no país,
mas a privatização na distribuição apenas substituiu o capital nacional sem,
praticamente, expandir a capacidade de geração. Perdemos a regularização
plurianual dos reservatórios, chegamos ao racionamento e passamos a depender
agora de um sistema bianual, com a ajuda das caríssimas térmicas emergenciais a
diesel. Nem o governo entendeu que o processo de privatização significa apenas que
a execução dos serviços passa para a iniciativa privada em regime de concessão,
ficando ainda sob sua responsabilidade constitucional a política energética, o
planejamento, a legislação, a regulação e a normatização. O mercado não pode
resolver essa responsabilidade, mas tanto o governo federal, assim como a maioria
dos governos estaduais, está despreparado para essa missão.
Para se fazer à legislação, tinha que ser tomada a seguinte decisão: ou não se vendia
as geradoras federais e elas não participariam do mercado, ou se vendia e elas
participariam do mercado. A opção foi a segunda, mas não se vendeu porque as
resistências estavam na própria base aliada do governo por causa das suas relações
carnais com as estatais. Sem a privatização das hidrelétricas federais e, dentro do
atual marco regulatório, elas também participam do mercado, nesse caso com um
poder de pressão que representa 93% da energia gerada. Se a agência reguladora
ANEEL já precisava ser um órgão da sociedade, e não do governo, agora é que
precisa ser independente, administrativa e financeiramente falando, livre de
influências políticas, porque o investidor não vai entrar em um jogo cujo árbitro dos
conflitos se comporta como parte da estrutura funcional do adversário.
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REFLITA

Sobre as razões pelas quais o Governo FHC resolveu
privatizar a geração e a distribuição de energia elétrica,
ficando nas mãos do Estado a transmissão.

PROCURE SABER

Sobre quanto da dívida externa foi abatida com os recursos
da privatização.

3.3.2

NÓS NO FIO

A Eletrobrás fazia o planejamento elétrico e a Petrobras o de combustíveis, mas o
Brasil não tinha planejamento energético. A matriz energética era concentrada na
hidroeletricidade e no petróleo, representando claramente a força política das duas
corporações estatais. As fontes alternativas, que prefiro chamar de complementares,
não eram representadas por nenhum segmento organizado. O uso da água não era
concebido em seu enfoque multifuncional, multidisciplinar e integrado. A tarifa do
serviço pelo custo estava sendo entendida como a qualquer custo. A globalização
trazia a reboque um novo ambiente empresarial, novos desafios às organizações face
ao aumento da complexidade e da dinâmica dos avanços tecnológicos e das
mudanças ambientais. A inflação, a transferência de encargos do consumidor para o
contribuinte e a falta de recursos para investimento sinalizavam claramente a
necessidade de se implantar um novo modelo para o setor elétrico brasileiro. As
regras que funcionaram no regime militar, não eram mais obedecidas no sistema
democrático.
Não havia contratos de suprimento, os governos estaduais instituíram a Calotebrás,
as concessionárias não devolviam os impostos recolhidos, as prefeituras não pagavam
as contas, os grandes consumidores aplicavam o dinheiro das faturas de energia
porque os ganhos financeiros eram maiores que as multas, quase sempre amenizadas
por pressão política. A Constituição de 1988 acabou com o IUEE (Imposto Único
sobre Energia Elétrica) e instituiu o ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços), mas poucos passaram a entender a energia elétrica também
como uma mercadoria. O segmento da comercialização ainda hoje sofre com
recursos humanos porque as concessionárias sempre posicionaram seus melhores
profissionais na área técnica. Sem considerar os usos finais, com visão focada apenas
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na oferta, se entendia que comercialização de energia elétrica era fazer a leitura certa,
o faturamento certo e a arrecadar em dia.
No início dos anos 90, através do Senado Federal, a sociedade se organizou para
preparar um projeto de lei que modificasse esse modelo já saturado. Toda a sociedade
representativa ligada no assunto, exceto as estatais, enviou profissionais das mais
variadas formações para que pudesse ser feito um diagnóstico o mais próximo
possível da realidade. Foram praticamente dois anos de debate e o resultado pode ser
resumido no seguinte: o setor elétrico brasileiro era um sucesso do ponto de vista
técnico, mas deixava muito a desejar no plano econômico-financeiro.
Quando o projeto foi desenhado, a participação da iniciativa privada seria permitida
apenas em novas obras de geração e na distribuição, permanecendo estatais as
geradoras federais. As distribuidoras estaduais seriam vendidas porque a iniciativa
privada não iria investir na geração com medo que os governos passassem calote na
energia fornecida. As estatais perderiam espaço na proporção que fossem feitos os
investimentos privados na expansão. As geradoras permaneceriam estatais, mas não
participariam do mercado por uma razão fundamental. A energia por elas gerada
(energia velha) tem um preço muito baixo em relação à energia que fosse gerada pela
iniciativa privada (energia nova) porque os investimentos nas hidroelétricas já
estavam quase que totalmente depreciados, pagos via tarifa praticada ao longo do
tempo. A concorrência seria desleal, ou melhor, não haveria concorrência, porque
esse arranjo afastaria os pretensos investidores. Uma energia que custa US$ 38,00/
MWh (térmicas, cogeração, novas hidroelétricas) jamais poderia competir com uma
outra que custa US$ 15,00/MWh (hidroelétricas já construídas).
O projeto ficou quatro anos no Congresso e só em 1995, já com a presença de uma
proposta do Executivo, foram feitas as devidas arrumações inerentes do processo
legislativo resultando nas leis determinantes do marco regulatório de um novo
modelo. Pressionado pela dívida externa, o Governo Federal também resolveu vender
as geradoras e assim elas poderiam participar do mercado. As geradoras estatais
depreciadas sendo vendidas significava dizer que o comprador faria um novo
investimento. Com essa arrecadação extra, o Governo abateria o principal da dívida
externa e se livraria de um juro de 32%, na época. O comprador faria um
reinvestimento e o preço da energia velha ficaria próximo do da energia nova e assim
poderia haver uma saudável competição no mercado. É claro que essa estratégia
aumentaria o preço para o consumidor, mas aliviaria o contribuinte pela diminuição
do tamanho da dívida.
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A venda das distribuidoras estaduais mostrou que a privatização das geradoras
federais significaria um redirecionamento político e novas alianças. Todos nós
conhecemos os interesses políticos-governamentais-corporativos existentes nas
geradoras, sejam elas federais ou estaduais. As perdas de Luís Eduardo Magalhães
(elo com o Congresso), Sérgio Mota (trator administrativo) e Mário Covas
(governador de São Paulo, por onde começou a privatização) reproduziram conflitos
na então base de poder aliada. As geradoras não foram vendidas e estão no mercado
com a energia velha custando em média US$ 15,00/MWh. A energia nova custa US$
38,00/MWh e ninguém vai investir tendo de disputar mercado com as estatais. Com
os reservatórios cheios, trabalhando com um despacho pelo menor custo e com o
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), o Operador Nacional do Sistema
(ONS) vai sempre priorizar as hidroelétricas atuais em relação às térmicas, mas essas
precisam vender energia em toda hora porque pagam o gás natural mesmo que não
utilizem.
Com a eleição do atual Governo, as privatizações foram suspensas na prática e os
investidores privados engataram marcha a ré aguardando o novo marco regulatório.
O órgão regulador, árbitro da questão, tem agora que definir novas regras de convívio
com a presença de empresas estatais e privadas no mercado. Os investidores, que
precisam de segurança institucional para aplicar seu dinheiro, ficam de orelha em pé
porque dependendo dos rumos o Governo pode criar uma outra versão da Câmara de
Gestão da Crise de Energia (CGE), retirando os poderes regulatórios da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). As necessárias correções de rumo do setor
elétrico, chamadas pelo Governo de "revitalização", portanto, não poderão ser
realizadas em desobediência ao atual marco regulatório, que, por sua vez, é
contestado pelos problemas que vem causando. Os nós nos fios foram dados e cabe a
nós desatá-los.

REFLITA

Se existiu planejamento energético no Brasil ou se os
planejamentos da Petrobras e da Eletrobrás é que faziam
esse papel.
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PROCURE SABER

Sobre as relações entre as estatais e o sistema político que
as permeiam.

3.3.3

CRISE DE GESTÃO

Passado o calor da disputa eleitoral, o discurso de campanha vai sendo adaptado
porque não existe nada mais fantástico do que a realidade. E a nossa é a convivência
de um dos quinze maiores PIBs do mundo com uma grande massa da população que
sobrevive nas condições de pobreza, nela incluídos os indigentes e miseráveis como
fruto de uma das mais perversas distribuições de renda do planeta. Não faz nenhum
sentido que os impostos recolhidos do contribuinte para serem aplicados na
necessária ação social do Governo, sejam deslocados para cobrir custos econômicos
que devem ser supridos pelo consumidor, via tarifas.
A questão da energia não está fora desse contexto. O consumo de energia elétrica,
embora não de forma regular, tem relação direta com o crescimento econômico e com
o desenvolvimento sustentável. O cenário para o próximo ano não sinaliza
dificuldades no atendimento da carga, mas um crescimento sustentado de 4% a 5%
ao ano requer a resolução do grande imbróglio que existe hoje no setor elétrico
brasileiro. Persiste uma grave crise de gestão em um modelo que não chegou a ser
totalmente implantado e resultou num racionamento. As distribuidoras estão
endividadas, as geradoras reclamam das finanças, o Governo fica querendo tapar os
buracos com taxas absurdas, o consumidor não pode pagar as tarifas que tendem a
crescer e é preciso muito bom senso no encaminhamento das soluções porque não
existem fórmulas mágicas para retorno ao passado. São fundamentais no quadro
atual as estabilidades política e macroeconômica, bons projetos de infra-estrutura e
um conjunto de regras absolutamente transparentes de tratamento do capital.
É claro que o nosso parque hidrelétrico que gera 93% da energia consumida
continuará sendo uma vantagem comparativa ainda por muito tempo, mas não
poderemos abrir mão da complementação térmica. Praticamente 90% das 113 usinas
hidrelétricas de pequeno e grande porte que obtiveram outorga de concessão para
funcionar nos próximos anos são usinas a fio d’água, ou seja, não possuem
reservatório para armazenar água. A opção por esse tipo de usina é função das
dificuldades ambientais criadas com o alagamento provocado pelos reservatórios de
acumulação. Quem sabe a diferença entre potência e energia pode concluir que
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continuaremos dependendo do regime de chuvas, que não pode deixar de ser um
parâmetro vital do planejamento. As usinas eólicas são mais caras e também sofrem
de problemas semelhantes de operação porque nem sempre existem ventos com
velocidade constante capaz de aproveitar toda a potência instalada. Usar fontes
renováveis é bom para o meio ambiente, diversifica a matriz energética, é uma
estratégia de segurança, mas isso tem um preço e é preciso saber quem vai pagar.
Das 53 usinas previstas inicialmente no Programa Prioritário de Termeletricidade
(PPT), entre co-geração, gás natural com ciclo simples ou combinado e bagaço de
cana, só 10 foram concluídas, 7 estão com o cronograma em atraso, 16 foram
suspensos e o resto não se fala mais. Apesar de ter sido irresponsavelmente ousado,
não podemos deixar o PPT de lado. A situação está dessa maneira porque as regras
do jogo não foram ainda definidas e assim a iniciativa privada não participa. Ao
contrário das hidrelétricas, as térmicas estão sempre instaladas perto dos centros de
carga e podem ter suas tarifas de transmissão reduzidas. É preciso renegociar com a
Bolívia o preço do gás importado, medida muito complicada para o país vizinho que
conta com essa receita. A forma de compra desse gás, vendido através de contratos
take or pay (obrigatoriedade de pagamento de pelo menos 70% do gás contratado) ou
ship or pay (obrigatoriedade de pagamento de 95% da capacidade de transporte) são
entraves que precisam ser resolvidos para que o custo das térmicas caia dos atuais
US$ 43 por megawatt-hora para US$ 38, passando a entrar na linha de competição
com os US$ 36 das usinas hidrelétricas novas.
Com os US$ 15 por megawatt-hora das usinas hidrelétricas antigas, já depreciadas,
da Eletronorte, Chesf e Furnas, e que não serão mais privatizadas, nenhum
investidor vai entrar nessa competição. Elas estão agora no mercado, têm um grande
poder de pressão e precisam vender essa energia. O Operador Nacional do Sistema
(ONS), que deve primar pela operação econômica para não sacrificar ainda mais o
consumidor, é claro que vai despachar primeiro as usinas mais baratas. Portanto,
ninguém vai investir em térmicas porque vão pagar o gás e não terão receita porque
as máquinas vão ficar paradas enquanto tiver água nos reservatórios. E não se pode
achar que, de repente, tudo se resolve porque se criou uma agência reguladora.
Agora, mais do que antes, que estão no mercado estatais federais e empresas
privadas, essas agências reguladoras precisam assumir o seu papel de órgãos da
sociedade, e não do Governo, porque nenhum investidor vai entrar num jogo cujo
árbitro não é independente, técnica, administrativa e financeiramente falando,
fazendo parte da estrutura funcional do adversário e se comportando como tal.
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REFLITA

Sobre a tese de que todos os custos com energia elétrica
devem ser bancados pelo consumidor, sem a necessidade
de se usar recursos do contribuinte.

PROCURE SABER

Qual a situação atual do PPT (Programa Prioritário de
Termeletricidade), cujas usinas utilizariam o gás natural
como energético.
3.3.4

FRÁGIL EQUILÍBRIO

A instalação de térmicas emergenciais a diesel, conhecidas como "seguro apagão", foi
a solução encontrada em agosto/2001, pela Câmara de Gestão da Crise de Energia
Elétrica (CGE), para que o racionamento pudesse acabar em fevereiro de 2002.
Decisão difícil de ser tomada, em função do seu alto custo, foi dividida em dois
encargos: o Encargo de Capacidade Emergencial (ECE), que aparece na nossa conta
de luz, para remunerar a potência instalada independente do seu funcionamento
comercial; o outro, que poderá ser chamado de Encargo de Utilização Emergencial
(EUE), para pagar o óleo diesel se vier a entrar em operação. Nesse caso, esse custo
da energia emergencial será rateado para os consumidores com consumo superior a
350 kWh/mês.
Em 2003 o Ministério das Minas e Energia (MME) usou a luz verde para demonstrar
tranqüilidade em relação ao suprimento até 2007. Atualmente, geradoras estatais e
térmicas privadas tiveram prejuízos com as sobras de energia, novas linhas de
transmissão foram incorporadas aos elos de interligação para viabilizar maiores
transferências inter-regionais, as distribuidoras estão com energia assegurada
contratada para 2004 e usinas hidráulicas/térmicas estão entrando em operação
comercial, aumentando assim as sobras e os prejuízos da retração do mercado.
Entretanto, agora em dezembro/2003, piscou a luz amarela e as térmicas
emergenciais do "seguro apagão" foram ligadas por causa da falta de chuvas nas
regiões dos reservatórios que abastecem o Nordeste, como sempre, a região mais
carente.
Mesmo com um crescimento anual do PIB de apenas 0,2%, o mercado de energia
elétrica no Nordeste (outubro/2002 a setembro/2003) cresceu 12,5%, basicamente por
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causa dos consumidores residenciais e comerciais, enquanto que no Brasil o
aumento foi de 7,1%. Na área dos reservatórios que abastecem o Nordeste só choveu
51% da média histórica e seus níveis estavam com um terço da capacidade esperada
para dezembro. Para o suprimento da região nordestina, o Sudeste e o Norte já
estavam enviando 1,7 MW médios diários pelas linhas de transmissão do sistema
interligado. Não existiu risco de racionamento, mas foi necessário a geração de 350
MW médios diários das térmicas do Programa Prioritário de Termeletricidade
(PPT), que estavam paradas e, em seqüência, pela ausência de chuva, no dia 17 de
dezembro a curva de energia armazenamento dos reservatórios, que estava em
13,7%, ultrapassou a curva de aversão ao risco, dimensionada para 10%. Assim foi
acionado o "seguro apagão" e quem comprou seguro quando já estava doente paga
um preço alto. O custo médio de geração dessas térmicas a diesel, algumas instaladas
em Alagoas, é de R$ 390,00 por MWh. A energia normalmente fornecida pela
CHESF custa em média R$ 50,00 por MWh.
A Petrobras está fazendo exercícios estratégicos para suprir as térmicas nordestinas
com gás natural. O volume previsto para a operação das usinas do PPT, foi vendido
para o uso industrial. A produção nordestina de 10,4 milhões de metros cúbicos por
dia está toda comprometida: 6 milhões para a indústria e 4,4 milhões para o consumo
residencial, comercial, autoprodução e o gás natural veicular. Para que as Usinas
Camaçari, TermoCeará, TermoBahia e a Fafen pudessem naquela semana entrar em
funcionamento para economizar água nos reservatórios, a Petrobras teve que fazer
um remanejamento na alimentação da Relan e suspender a produção de fertilizantes
nitrogenados na Fafen e a produção de petróleo em alguns poços que necessitam de
reinjeção de gás. Só existirá gás para abastecer outras térmicas no Nordeste a partir
de 2005, se a Petrobras aplicar em tempo hábil US$ 800 milhões em um gasoduto de
interligação Sudeste-Nordeste ou se na Região forem descobertas novas jazidas.
Com as térmicas do PPT em operação, houve um gasto adicional é de R$ 5 milhões
por semana Para a CHESF representa uma perda estimada em R$ 70 milhões, que
será transformado em encargos de serviços do sistema e repassado para o
consumidor. Com as térmicas do PPT os preços do MWh no Mercado Atacadista de
Energia (MAE) pularam de R$ 22,16 para R$ 82,72. Com o "seguro apagão" acionado
o gasto semanal passou para R$ 13 milhões e o preço da energia no mercado spot
passou para R$ 240,57. As distribuidoras que planejaram o mercado por baixo e
pensavam atender a demanda comprando energia barata no mercado spot, pagaram
caro pela estratégia equivocada.
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Os reservatórios não recuperaram sua capacidade de regularização plurianual e não
existe disponibilidade térmica permanente. Politicamente, foi um mau negócio para
o Governo Lula ter que acionar um "seguro de vida" e o MME relutou ao máximo em
concordar com essa medida para evitar o desgaste. Acabou contrariando o seu
discurso de estabilidade e modicidade tarifária, dando aval à decisão tomada pela
então CGE e promovendo um aumento nas tarifas. Calcanhar-de-Aquiles do
Governo FHC, a energia continua em frágil equilíbrio. Vamos aguardar que as
propostas do novo modelo do setor elétrico possam equacionar essa questão da
energia, sem a qual não haverá o espetáculo do crescimento que tanto precisamos.

REFLITA

Por que o Nordeste é a região do Brasil mais carente de
geração de energia.

PROCURE SABER

Sobre em qual cenário foi tomada à decisão de instalar as
térmicas emergenciais movidas a óleo diesel.

3.3.5

MODELO E MATRIZ

Depois do racionamento as sobras de eletricidade de hoje podem mascarar os riscos
de um outro desabastecimento em 2007, se novas obras de expansão não começarem
a ser financiadas e implementadas já no ano que vem. Racionamento e sobras, fato
contínuo, são dois lados de uma mesma moeda chamada desequilíbrio estrutural. O
modelo anterior foi mal implantado e nenhum resiste politicamente depois de um
racionamento em véspera de eleição. Não tendo mais capacidade de diluir a crise de
confiança que se instalou sobre o mercado de energia, precisou ser mudado para não
inibir as decisões empresariais de investimento. Não chega a ser surpreendente,
portanto, que a proposta de um novo modelo traga em seu redesenho as promessas de
campanha e um movimento de reversão para a paulatina redução da presença do
Estado no setor elétrico.
É consensual que o novo marco regulatório deve objetivar a segurança no
abastecimento, a modicidade tarifária, a justa remuneração para os investidores e a
universalização do acesso e do uso dos serviços para 13 milhões de pessoas que ainda
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vivem na escuridão. Mas o governo não tem recursos para bancar a expansão
desejada, precisa de recursos privados e nessa equação fica difícil antever o preciso
formato do papel do Estado na atual conjuntura econômica. A interrupção desse
movimento pendular (racionamento-sobras-racionamento) requer soluções
integradas e medidas urgentes de recuperação do equilíbrio econômico-financeiro de
todas as concessionárias, sejam eles de geração ou distribuição, privadas ou estatais.
Nesse quadro, sempre aparece a questão da diversificação das fontes de produção e a
confusão conceitual entre matriz energética e modelo institucional. A matriz é o
balanço contábil da "empresa energia" e no modelo deve conter a visão de excelência,
as diretrizes, as políticas e as estratégias que vão mostrar de que maneira as ações vão
ser desenvolvidas para que seja atingida a matriz desejada. A diversificação da MEB
foi prevista em duas fases. Na primeira, com a aprovação do PROINFA no ano
passado, o objetivo é a compra pela Eletrobrás, até dezembro de 2006, com contrato
de 15 anos, de 3.300 MW de fonte eólica, biomassa e de Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCH’s), sendo 1.100 MW de cada. Na segunda, a partir de 2007, com
a projetada aplicação dos R$ 1,8 bilhão de recursos da Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE) para que os projetos do PROINFA possam vender energia
alternativa a preços competitivos no mercado.
As fontes alternativas, que prefiro chamá-las de complementares, são mais caras que
as convencionais e os exemplos de aplicação nos países desenvolvidos não podem ser
analisados sem se considerar o sistema de poder e o arranjo político-econômico que
lhe dá suporte. Quando uma sociedade alcança uma determinada condição sócioeconômica ela aceita taxas adicionais porque está consciente que pagar mais caro
pela energia renovável significa melhoria da qualidade de vida. Quando uma
sociedade exerce a sua cidadania energética, o sistema de poder abre espaços para a
descentralização porque sabe que o governo é apenas uma parte dela.
Subsídios, impostos e taxas é o que não nos falta nos preços da energia: temos
subsídio para os consumidores de baixa renda e para os eletrointensivos; a Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE); a Contribuição de Intervenção sobre o
Domínio Econômico (CIDE); a Conta de Consumo de Combustível (CCC); a
Reserva Global de Reversão (RGR); o Encargo de Capacidade Emergencial (ECE); o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); a Taxa de Fiscalização
da ANEEL; a taxa para aplicação em programas de eficiência energética e em
pesquisa e desenvolvimento. Esses recursos extras poderiam estar sendo utilizados
para a universalização dos serviços de energia e para a progressiva penetração das
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fontes complementares na matriz energética brasileira, mas o nosso desequilíbrio
estrutural absorve tudo e ainda é pouco.
A Matriz Energética Brasileira (MEB) é conhecida como a "matriz do terço": 1/3
hidroeletricidade (Eletrobrás); 1/3 petróleo (Petrobras) e 1/3 das outras fontes
(diversos produtores descentralizados e politicamente dispersos). Temos, portanto,
uma concentração de poder energético (2/3 da matriz) nas mãos do Estado. É só
observarmos o redesenho do novo modelo institucional e as projeções da MEB para
visualizarmos que essa estrutura de poder na energia tende a permanecer
privilegiando ainda por muito tempo as grandes hidrelétricas, o petróleo e, agora,
certamente, o gás natural da Bacia de Santos. Quem detém a geração detém o poder
na energia e enquanto o governo se posicionar como sendo a própria sociedade, a
matriz energética brasileira reproduzirá fielmente o pequeno papel que cabe à
geração descentralizada nesse país.

REFLITA

Se o peso das estatais na matriz energética brasileira não
vai continuar privilegiando as grandes hidrelétricas, o
petróleo e o gás natural.

PROCURE SABER

Sobre as soluções propostas para interromper o movimento
pendular
racionamento-sobras-racionamento
que
vivenciamos no Brasil.
3.3.6

MODELO ELÉTRICO

O grande desafio para o Ministério das Minas e Energia (MME) foi repensar um
modelo para que seja afastado um novo contingenciamento de energia, ao mesmo
tempo em que é também urgente encontrar soluções para a grave situação financeira
de geradoras e distribuidoras prejudicadas pela crise cambial e por um mercado que
não se reanimou depois do racionamento. Existem hoje 7,5 mil MW sobrando nas
geradoras (80% são estatais), mas que podem desaparecer até 2007 caso aconteça o
necessário "espetáculo do crescimento" e não sejam incorporadas novas obras que
estão paralisadas pala falta de regras claras para o investidor. As distribuidoras (80%
são privadas) registram perdas de R$ 33 bilhões (1999 – 2002) decorrentes da retração
de mercado, dos empréstimos feitos em dólar, do não repasse para as tarifas dos
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custos não-gerenciáveis e da mudança nos critérios de reajuste tarifário que a
ANEEL passou a praticar.
No modelo anterior, não totalmente implantado pelo governo FHC, os riscos são do
mercado. Tem como filosofia básica transferir os custos setoriais para o consumidor
(via tarifa), procurando livrar o contribuinte (via impostos) dos chamados
"esqueletos financeiros", que terminam pagando, quer por decisões governamentais,
quer por determinações judiciais. No modelo que o novo governo quer implantar,
decorrente do racionamento, dos altos índices do reajuste tarifário e do rígido
controle da inflação, os riscos são das distribuidoras e dos consumidores. Tem como
princípio reduzir os custos setoriais para o consumidor e jogar para o contribuinte
pagar os custos decorrentes desse tipo de estrutura de controle de preços.
A grande questão agora é o tempo. Se fosse seguir tudo aquilo que foi dito na
campanha eleitoral, o novo modelo poderia durar dois anos nos estudos e cinco na
implantação, partindo do princípio que estamos numa democracia, que precisamos
de recursos privados para investimento na infra-estrutura e que os contratos
precisam ser respeitados para sinalizar que os negócios foram feitos com a União, e
não com o Governo que está no plantão. Com mais de um ano e meio do novo
governo e esse tempo de espera já começou a causar estragos. Mais de US$ 2 bilhões
que seriam aplicados em 25 das 53 hidrelétricas concedidas pela ANEEL desde 1998
foram suspensos, acarretando desconfiança nos investimentos, retração da economia,
desativação dos canteiros de obras, desmonte nas linhas de produção industrial,
menor arrecadação de impostos e desemprego nas indústrias fornecedoras de
materiais e equipamentos. Por outro lado, cria-se também um preocupante gap na
oferta de energia, pois são considerados cinco anos para se construir hidrelétricas de
porte, foco que deve voltar a ser dado no planejamento da expansão do sistema.
O novo modelo foi desenhado dentro de três princípios basilares:
1- a produção de energia deve ser tratada como serviço público e estendida a todos
os brasileiros;
2- a modicidade tarifária, de maneira que a renda proporcionada pelos ativos
depreciados seja apropriada pelo consumidor;
3- que o risco do investidor na geração seja assumido pelo sistema integrado, que
tem maior capacidade de compensar as perdas das variações dos ciclos
hidrológicos e o sobe-e-desce da demanda do mercado.
No que se refere à geração, teremos duas situações:
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a) um pool de geradores venderá energia por um preço médio para as
distribuidoras, cujos consumidores serão cativos, com tarifas reguladas, e que
dará seus recebíveis como garantia da remuneração dos investidores em usinas;
b) os Produtores Independentes de Energia (PIE), que só poderão vender energia
para consumidores livres (demanda acima de 3 mil kW), diretamente, ou
através dos comercializadores.
Os PIE também poderão participar do pool de geradores, desde que ganhe as
licitações pelo menor preço da tarifa a ser praticada. Nesse esquema, por exemplo, a
CEAL pode ser um investidor da Termoalagoas, mas não poderá comprar a energia
dela no caso da mesma ser um PIE. Se a térmica vier a participar do pool gerador, por
ter ganhado uma licitação, a CEAL comprará energia do conjunto na proporção do
seu mercado no todo brasileiro, e não especificamente da Termoalagoas.
Essas novas regras, e outras, que ampliam o poder estatal e reduzem a esfera da
competição, foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE) através da Resolução Nº 005/2003, de 21 de julho de 2003 e transformadas
nas leis Nº 10.847 e Nº 10.848. Entretanto, ainda não foram regulamentadas e os
investidores permanecem na defensiva. As alternativas para aprovação do Congresso
precisaram de muito avaliação da parte Governo. Se a opção fosse através de lei
ordinária, iria demandar mais tempo porque esbarraria na agenda do Legislativo cuja
prioridade na época eram as reformas tributária e da previdência. Essa questão da
energia poderia dividir a base governista e também não contar com os votos da
oposição. Se a opção fosse uma Medida Provisória, não surtiria o efeito desejado para
a atração dos capitais privados porque é um procedimento político que o investidor
não vê com bons olhos. A decisão foi de encaminhar o projeto por medida provisória.

REFLITA

Sobre os princípios basilares que nortearam a elaboração
do novo modelo do setor elétrico.

PROCURE SABER

Sobre o teor das leis Nº 10.847 e Nº 10.848 que tratam da
criação da EPE (Empresa de Planejamento Energético) e do
novo modelo do setor elétrico, respectivamente.
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O PODER NA ENERGIA

A atual tranqüilidade no suprimento de energia parece mostrar que o setor elétrico
não atravessa uma grave crise financeira que pode nos levar a um outro
racionamento. Esse movimento pendular (racionamento-sobras-racionamento) só
será interrompido se as soluções forem encaminhadas com visão integrada e tomadas
medidas urgentes de recuperação da capacidade financeira e das margens
operacionais de todos os agentes do sistema (geração, transmissão, distribuição),
sejam eles privados ou estatais. O racionamento de passado recente e as sobras de
energia do presente são os dois lados de uma mesma moeda chamado desequilíbrio
estrutural do sistema elétrico brasileiro. As sobras de energia de hoje podem mascarar
os riscos de desabastecimento, que pode acontecer em 2007, se novas obras de
expansão não começarem a ser financiadas e implementadas já a partir do ano que
vem. Para tal é necessário à implantação de um novo modelo institucional porque o
anterior não foi capaz de diluir a crise de confiança que se instalou sobre o mercado
de energia, tendo se transformado num fator inibidor das decisões empresariais de
investimento.
Somos um país tropical de dimensões continentais que sempre relacionamos suas
grandes potencialidades em energia dos ventos, dos pequenos aproveitamentos
hidráulicos, das células à combustível, da biomassa, das vantagens do sol de uma
maneira geral. As fontes renováveis apresentam vantagens ambientais e
independência da importação de combustíveis, além da oportunidade de novos
negócios, do desenvolvimento da economia regional e da criação de empregos locais
como fator redutor dos graves desequilíbrios regionais. A co-geração, até mesmo
utilizando o gás natural, uma fonte não renovável, descentraliza a geração,
possibilita um melhor aproveitamento de todas as formas de energia, reduz custos
com novas linhas de transmissão, diminui as perdas técnicas do sistema e melhora a
qualidade dos serviços oferecidos. Entretanto, para efeito comparativo de viabilidade
econômica, essas vantagens técnicas não são traduzidas em redução nas tarifas de
suprimento e os reflexos positivos sobre o meio ambiente e da alavancagem da
economia local ainda se encontram em fase de avaliação puramente sentimental.
As fontes alternativas, que prefiro chamá-las de complementares, obviamente são
mais caras que as fontes convencionais. Os países desenvolvidos estão recheados de
exemplos da viabilidade do uso das renováveis, mas sua aplicação não pode ser
analisada sem se considerar o sistema de poder e o arranjo político-econômicocultural adjacente que lhe dá suporte. Quando uma sociedade alcança uma
determinada condição sócio-econômica ela já está consciente que pagar mais um
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pouco pela energia renovável é condição para a melhoria futura da qualidade de vida.
Quando uma sociedade exerce a sua cidadania energética, o sistema de poder abre
espaços para a descentralização porque sabe que o governo pode menos que ela. Nos
países subdesenvolvidos, e para uma grande parcela da população daqueles em
desenvolvimento, a rigor podemos até dizer que esses seres humanos não sabem nem
o que é vida, quanto mais qualidade de vida. Quando têm energia, não podem
assumir os custos reais dela decorrentes. Nesse caso o governo se posiciona como
sendo a própria sociedade porque acha que só ele pode resolver a questão.
Com a macroeconomia sob controle, o mercado operando sem sobressaltos, a
população exercendo a sua cidadania e as empresas trabalhando com nível tarifário
que assegure o seu equilíbrio econômico-financeiro, os desenvolvidos introduzem
nas tarifas um subsídio temporário para que possa ser adquirida uma energia
complementar mais cara que a convencional. Subsídios, impostos, taxas e
semelhantes é o que não nos falta na área de energia:
- subsídio para os consumidores de baixa renda;
- subsídio para os consumidores eletrointensivos;
- a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE);
- a Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (CIDE);
- a Conta de Consumo de Combustível (CCC);
- a Reserva Global de Reversão (RGR);
- o Encargo de Capacidade Emergencial (ECE);
- o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
- a Taxa de Fiscalização da ANEEL;
- a taxa para aplicação em eficiência energética e em pesquisa e
desenvolvimento.
Tudo isso é recolhido para o poder central e depois distribuído por regras que
terminam tendo a componente de força política como o principal veículo motivador
das trocas. Esses recursos extras poderiam estar sendo utilizados para a
universalização dos serviços de energia e para a progressiva penetração das fontes
complementares na matriz energética brasileira, mas o nosso desequilíbrio estrutural
absorve tudo e ainda é pouco. Para que as empresas de geração e de distribuição
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possam fechar suas contas o BNDES abriu uma linha de crédito de R$ 3 bilhões,
dinheiro que em outra situação poderia ser destinado para a produção.

REFLITA

Sobre a competitividade das fontes alternativas
descentralizadas de energia, nos seus aspectos econômicos,
políticos e tecnológicos.

PROCURE SABER

Sobre taxas, impostos e encargos existentes no preço dos
energéticos no Brasil e para onde são destinados.

3.3.8

PARADOXO ELÉTRICO

Em agosto/2003, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) autorizou um
aumento médio de 27,17% nas tarifas da Companhia Energética de Alagoas (CEAL),
que se considerarmos o programa de redução de subsídios cruzados significa 25,71%
para a classe residencial e 29,25% para as indústrias. Regra geral, reajustes nessas
proporções estão sendo dados para todas as distribuidoras de energia elétrica, com os
reclamos da população quando compara esses índices com os da inflação. Se
excluirmos a agricultura, os demais segmentos da economia estão praticamente
paralisados. É significativa a capacidade ociosa nas indústrias, os reajustes salariais
não chegaram a tanto e o desemprego cresce. Para a grande maioria do povo
brasileiro, sobra mês no final do salário e todos reclamam que a tarifa está alta. Essa
situação pode passar uma falsa impressão que as concessionárias estão nadando em
dinheiro e explorando o consumidor. Se formos observar as empresas, poderemos
verificar que também estão com extrema dificuldade para encontrar o equilíbrio
econômico-financeiro da concessão outorgada pelo Governo.
Com empréstimos tomados em dólar, as dívidas das distribuidoras cresceram com a
desvalorização do real. Além disso, com a dispensa da remuneração decorrente do
ágio pago nos leilões, perderam R$ 10,6 bilhões. Como o Governo não repassou os
custos não gerenciáveis (parcela A da composição das tarifas), lá se foram R$ 6
bilhões. Outros R$ 16,4 bilhões foram para o espaço com a diferença da base de
cálculo, quando nas revisões tarifárias a ANEEL passou a considerar a remuneração
dos ativos, e não o valor pago em leilão pela concessão, que se baseava na
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metodologia do fluxo de caixa descontado. Assim, no período de 1999 a 2002, as
perdas totalizaram R$ 33 bilhões. Com ações na Bolsa, o patrimônio líquido das
empresas encolheu 50%. Por outro lado, registramos uma carga tributária de 47%,
difícil de ser mexida, uma receita que o Governo tem como certa no seu orçamento e
que corresponde a 40% do ICMS total recolhido. A atual remuneração dos
investimentos não chega a 3% e, convenhamos, taxa nada atraente para quem tem
dinheiro para aplicar.
Quando olhamos para a geração, a situação é semelhante. Os reservatórios estavam
em junho/2003 com 157.000 MW, contra 64.000 MW no mesmo mês em 2001,
quando foi decretado o racionamento. Mas o mercado hoje voltou aos níveis de 2000,
resultando sobras de 7.500 MW que se fossem vendidas renderiam R$ 5 bilhões. Se
considerarmos as projeções de mercado e que nesse ano entram em operação mais
6.000 MW, as sobras serão de 9.000 MW no próximo ano. Outras perdas com sobras
estruturais e conjunturais podem ser contabilizadas:
- R$ 1,7 bilhão (contratos iniciais);
- R$ 0,5 bilhão (novas obras sem mercado); e
- R$ 6 bilhões (contratos com térmicas a gás natural que não estão operando).
Sem mercado e sem definições claras sobre o novo modelo, 25 das 40 obras licitadas
estão paralisadas. Das 19 térmicas que totalizam 7.948 MW, podemos dizer que:
- 577 MW (construção);
- 5.500 MW (esperando liberação ambiental); e
- 1.871 MW (paradas por falta de recursos).
E o "seguro apagão", aquele das térmicas emergenciais (o ECE da nossa conta de
energia), que deveria terminar em 2006, tudo indica que vai ser transformado em
fundo setorial e prorrogado até 2010.
Estamos, portanto, convivendo com um estranho paradoxo. De um lado, a população
reclamando de tarifas altas; do outro, os investidores reclamando que a remuneração
dos investimentos é insuficiente. O que podemos concluir é que temos um modelo de
regulação econômica não consolidado, agora mesmo requerendo que o BNDES faça
empréstimos "tapa buraco" para as geradoras e para as distribuidoras, dinheiro que
bem poderia estar financiando a produção. É preciso que todos entendam que tanto a
sobrecapacidade como o racionamento (subcapacidade) tem um custo e ele é pago,
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ou pelo consumidor, ou pelo contribuinte, nesse último caso através dos famosos
"esqueletos financeiros". É claro que a situação de racionamento é, sem dúvida, a
pior, mas o excesso de oferta tem um custo que, de uma maneira ou de outra, acaba
sendo repassado para as tarifas.
Ações de eficiência energética e obras com capacidade um pouco superior às
exigências do mercado requer um planejamento que jamais pode ser relegado a
planos inferiores, porque sua não eficácia custa caro para a economia do país. Com a
retomada do crescimento, a tranqüilidade das sobras de energia de hoje pode
transformar-se em outro racionamento, se o novo modelo do setor elétrico não
conseguir atrair o capital privado. São R$ 15 bilhões/ano de investimento no setor e a
capacidade de fazer caixa nas estatais não conseguirá chegar nem à metade desse
montante. Além da remuneração adequada, é preciso clareza nas regras e segurança
jurídica para que os contratos sejam respeitados, pois eles são assinados pelo
Governo que está no plantão, mas foram feitos com o Estado.

REFLITA

Sobre a influência dos programas de eficiência narcótica na
postergação de obras e, conseqüentemente, na menor
pressão por recursos financeiros e no meio ambiente.

PROCURE SABER

Sobre os programas oficiais de eficiência energética:
PROCEL (energia elétrica), COMPET (petróleo) e legislação
aplicada pela ANEEL.
3.3.9

REFINARIA NO NORDESTE

O parque de refino brasileiro encontra-se numa situação crítica. Enquanto a média
mundial é de 80%, já estamos utilizando 92% da nossa capacidade de processar
petróleo. Para atender ao mercado interno o Brasil importa hoje 143 mil barris
diários de derivados de petróleo e, segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP),
esse déficit pode chegar a 862 mil barris/dia em 2010. Se formos analisar a situação
do Nordeste, isoladamente, o contexto é ainda pior porque nesse horizonte o déficit
seria de 330 mil barris diários e para o suprimento da região existe apenas uma
refinaria.
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O Brasil precisa ampliar o seu parque de refino e a Petrobras precisa tomar duas
grandes decisões:
-

primeira, se a refinaria reclamada será instalada no Sul-Sudeste ou no
Nordeste;

- segunda, se for no Nordeste, em que Estado.
Para a primeira é necessária inicialmente uma grande articulação das lideranças
regionais para garantir a implantação no Nordeste. Um forte argumento é que existe
uma lacuna de empreendimentos dessa natureza na faixa que vai de Alagoas ao Pará.
A localização nessa área vai promover uma descentralização na produção de
derivados do petróleo e diminuir os custos de transporte até os pontos de distribuição.
Numa área equivalente no Sul-Sudeste, já existem oito refinarias funcionando.
Podemos também argumentar que a Constituição Federal prevê que pelo menos 30%
dos investimentos sejam direcionados para o Nordeste. Nesse caso, os outros estados
que não fossem contemplados com a refinaria poderiam exigir compensações com
outros projetos de grande impacto sócio-econômico. Para a segunda, em qualquer
situação, é preciso ter projetos. Mesmo que fosse um empreendimento puramente
estatal não devemos esquecer que esse é um campo em que deve prevalecer a lógica
econômica. Sem um bom projeto não há força de bancada de um Estado que resista à
força da capacidade de fazer, ainda porque as outras bancadas também têm força.
Existindo viabilidade econômica em mais de um projeto, a decisão volta então para o
campo político.
Se for no Nordeste, Pernambuco já deu um passo à frente do Rio de Janeiro e dos
demais estados nordestinos. Dias atrás foi assinado um protocolo de intenções entre o
Estado e a RENOR (Refinaria do Nordeste) que já é do conhecimento da Ministra
das Minas e Energia, Dilma Rousseff, e do Presidente da Petrobras, José Eduardo
Dutra. O parque de refino brasileiro é atualmente voltado para o petróleo leve,
importado, mas a refinaria projetada pelos pernambucanos prevê a utilização de
petróleo pesado, que é produzido por Brasil e Venezuela. Para demonstrar a
viabilidade econômica, estrategicamente aparece como parceira do empreendimento
a estatal petrolífera venezuelana PDVSA, certamente também uma forma de
envolver no negócio a Petrobras, que detém 98% do refino brasileiro, com as bênçãos
dos amigos Lula e Hugo Chaves. A PDVSA, por sinal, já atua no Brasil na área de
varejo de combustível com uma rede de 80 postos instalados no Norte e no Nordeste,
pretendendo em 2007 chegar a 600 postos. No planejamento da estatal da Venezuela
estaria assim criado um processo de verticalização do seu produto, incluindo a
extração, o refino e o varejo.
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Com capacidade para o refino de 200 mil barris de petróleo por dia, a refinaria em
Pernambuco estaria concluída em 48 meses após o início de sua construção e geraria
4 mil empregos diretos e 40 mil indiretos. Na terra natal do Presidente, a localização
será em uma área junto ao Porto de Suape, considerada estratégica pela PDVSA. A
localização geográfica é boa para a Venezuela, o acesso é fácil à importação/
exportação e próxima de seus pontos de venda. O investimento previsto é de US$ 2
bilhões, uma engenharia financeira grandiosa que envolve parcerias, políticas fiscais
e a regulação do mercado de combustíveis, essenciais para que um projeto dessa
envergadura e de longo prazo saia do papel.
Mais forte concorrente que o Maranhão, o Ceará já se encontra em negociações
bastante avançadas com um consórcio de empresas árabes. Se considerarmos que os
portos de Suape (PE), Pecém (CE) e Itaqui (MA) têm o mesmo potencial e
infraestrutura, tecnicamente o Ceará pode levar vantagem. O Porto de Pecém
representa uma economia anual de R$ 7,9 milhões em relação a Suape e R$ 10,9
milhões em relação a Itaqui, variação essa associada ao recebimento da matériaprima e posterior distribuição de derivados processados como o diesel, óleo
combustível, gasolina e GLP na área compreendida entre Alagoas e Pará, além de
nafta para a Bahia. Esse custo de distribuição é que vai fazer a diferença ao longo dos
50 anos de vida útil da refinaria, nele considerados os custos de exportação de
excedentes, os repasses pela emissão de gás carbônico previsto no Protocolo de Kyoto
e os gastos inerentes ao transporte marítimo.
Independente da Unidade da Federação em que for instalada e com o barril de
petróleo custando US$ 30 em média, a refinaria traria um valor agregado ao Produto
Interno Bruto (PIB) estadual na ordem de US$ 500 milhões por ano. Com a cotação
do dólar valendo R$ 3,30 o faturamento com o refino seria de R$ 8,6 bilhões, gerando
R$ 800 milhões de ICMS arrecadado. Portanto, a disputa entre os estados é normal,
mas sempre é bom lembrar que essa contenda já ocorreu em 1986 e 1995 e, ante ao
impasse, o Governo Federal acabou optando em ampliar as plantas já existentes.
Estima-se que essa decisão causou, de 1986 para cá, perdas de R$ 5,3 bilhões para a
Região Nordeste. O Presidente Lula será tentado a repetir essa decisão, porque não
vai querer se indispor quando precisa de sustentação política para aprovar as
reformas constitucionais que devem tramitar este ano no Congresso Nacional. E,
mais uma vez, o Nordeste sairá perdendo em prol de um "bem maior".
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REFLITA

Sobre as vantagens e desvantagens da instalação de uma
refinaria de petróleo em Alagoas.

PROCURE SABER

Sobre o que existe sobre refino de petróleo no Brasil, no
Plano Estratégico 2010, da Petrobras.

3.3.10

O BUSINESS DA ENERGIA

Apesar de ainda não significar a efetiva assinatura de contratos, a chamada pública
do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA)
pode ser considerada um sucesso. Os 426 projetos apresentados totalizaram o dobro
do limite estabelecido por lei para contratação pela Eletrobrás, autorizada a comprar
3.300 MW igualmente divididos em 1/3 de cada fonte (eólica, pequenas centrais
hidrelétricas, biomassa) por um período de 20 anos, por um valor econômico baseado
na Tarifa Média Nacional de Fornecimento ao Consumidor Final. Do total
apresentado, os 3.682 MW, referentes a 261 projetos de fonte eólica, foi a de maior
participação, enquanto 112 projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH)
somaram 1.922 MW. A única fonte que não atingiu a sua cota de 1.100 MW foi à
biomassa (bagaço de cana, casca de arroz, restos de madeira e biogás), quando 53
projetos atingiram apenas 996 MW. Como a oferta total foi superior ao limite de
contratação, na seleção dos projetos serão escolhidos os mais eficientes e com licenças
ambientais prévias mais antigas, obedecidos os critérios por estado, habilitação
técnica, jurídica, fiscal e econômico-financeira. Para a biomassa, deve ser realizada
uma nova chamada pública para o complemento da cota.
Criado pela Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, o PROINFA tem como objetivo
principal a maior penetração das fontes alternativas renováveis na matriz energética
brasileira. O Programa foi revisado através da Lei 10.762, de 11 de novembro de 2003,
quando critérios de regionalização asseguraram a participação de um maior número
de estados, incentivos foram criados para a indústria nacional e os consumidores de
baixa renda excluídos do pagamento do rateio na compra de energia nova. Os
critérios de regionalização estabelecem um limite de contratação por estado de 20%
do total para as fontes eólica e biomassa e de 15% para as PCHs, para que as vocações
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estaduais possam ser atendidas. Nos contratos de compra de energia de longo prazo
(PPAs), que serão firmados entre a Eletrobrás e os empreendedores, a estatal
assegurará uma remuneração mínima de 70% da energia contratada durante vinte
anos.
A expectativa do Ministério das Minas e Energia (MME) é que investimentos de R$
8,6 bilhões venham a criar 150 mil empregos diretos e indiretos. Desse total, R$ 4
bilhões estão endereçados para a contratação de máquinas e equipamentos que, após
a entrada em operação comercial até dezembro de 2006, gerarão um faturamento
anual de R$ 1,6 bilhão para os produtores. Serão evitadas emissões de 2,5 milhões de
toneladas de gás carbônico que poderão ser negociadas com Certificados de Redução
de Emissão de Carbono, nos termos do Protocolo de Kyoto. A linha de crédito do
BNDES para esses recursos prevê financiamento de até 70% do investimento total do
projeto, excluindo aquisição de terrenos e bens e serviços importados. Esse
empréstimo será corrigido pela TJLP (hoje de 9,75% ao ano), mais 2% de spread
básico e até 1,5% de spread de risco ao ano. A carência é de seis meses após a entrada
em operação comercial, amortização por dez anos e não-pagamento de juros durante
a construção.
No novo modelo, as concessionárias serão obrigadas a comprar energia no pool
gerador, hoje predominantemente hidráulico, ao preço de R$ 75,00 / MWh. A
Eletrobrás vai contratar essas fontes alternativas de R$ 180,18 a R$ 204,35 (eólica), R$
117,02 (PCH), R$ 93,77 (bagaço de cana), R$ 103,20 (casca de arroz), R$ 101,35
(resíduos de madeira) e R$ 169,08 (biogás de aterro sanitário) para vender no pool
gerador, diferença que será subsidiada por impostos intersetoriais. Se a premiação
fosse pela regionalização, o Nordeste ficaria em primeiro lugar com 2.688 MW
inscritos. Em segundo lugar viria à região Sul, com 1.500 MW. Os projetos da região
Sudeste totalizaram 1.266 MW, enquanto que no Centro-Oeste registramos 982 MW.
Quem menos apresentou projetos foi à região Norte, cujas propostas só chegaram a
164 MW. Nessas duas últimas regiões não apareceu nenhum projeto com energia
eólica. A geração descentralizada dá mais estabilidade ao sistema, diminui as perdas
de transmissão/distribuição e estimulam o desenvolvimento de base municipalista.
No Nordeste, a energia eólica servirá como complemento ao abastecimento
hidráulico, pois o período de chuva é inverso ao dos ventos, enquanto que no SulSudeste essa complementaridade será feita com a biomassa. Alagoas nem apresentou
projeto de PCH, nem de eólica, apenas quatro com bagaço de cana. Apenas uma foi
selecionada nesta primeira fase do PROINFA.
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Três macro conclusões podem ser tiradas com os primeiros resultados do PROINFA.
A primeira é mais uma prova de que o empreendedor investirá na infra-estrutura se
as regras forem claras, estáveis e tenham segurança jurídica. A segunda é que o Brasil
é um país rico em potencialidades energéticas, mas essas vantagens comparativas só
serão transformadas em vantagens competitivas com incentivos inteligentes,
competência e muito trabalho. A terceira é a consolidação de uma nossa avaliação de
que, em Alagoas, só os usineiros enxergam a energia também como business. Regra
geral, ainda a tratamos apenas como necessidade social e ficamos esperando que o
Governo Federal tenha "vontade política" para "liberar recursos", deixando de lado a
dimensão estratégica do uso da energia para nos tornarmos uma economia mais
competitiva e menos poluidora do meio ambiente.

REFLITA

Por que Alagas, considerado um Estado de grandes
potencialidades energéticas com o uso da biomassa, teve
apenas um projeto aprovado pelo PROINFA.

PROCURE SABER

Sobre os resultados e em que Unidades da Federação serão
instalados os projetos do PROINFA que serão contratados
pela Eletrobrás.
3.3.11

NEGÓCIO EXPLOSIVO

Com um PIB de US$ 1,38 trilhão e um mercado potencial de 1,3 bilhão de habitantes
que começam a se transformar em consumidores, a China representa hoje mais de
um terço do desenvolvimento mundial. Suas taxas de crescimento econômico são
altas, tendo registrado um incremento de 9,1% em 2003. Convém lembrar que já
tivemos a nossa “fase chinesa”, quando o PIB cresceu no ritmo de 11% ao ano, acima
até da média registrada pelo gigante asiático, quando as prioridades não eram
contestadas, havia poupança no setor público, subsídios e incentivos eram
concedidos em larga escala e a economia controlada com mão-de-ferro. Devemos
aprender com as lições da inserção no processo de globalização que vem sendo
promovida naquele país, mas o modelo deles, que os mais eufóricos chamam de
"socialismo de mercado", não serve para a formulação de políticas públicas aqui
porque já praticamos e conhecemos os reflexos do que, na época, denominamos de
"capitalismo de Estado". Assim como nós, a China ainda vai pagar um bom pedágio
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quando tiver que transitar de um regime autoritário para a democracia. Mas
convenhamos, mesmo que possamos ter perdas com a queda de preços no futuro, é
muito importante que o Brasil consolide agora uma posição de exportador de grande
porte.
Esse espantoso crescimento tem sérios problemas de sustentação e a área energética é
um deles. A China não tem energia para continuar crescendo nesse ritmo e a
desaceleração certamente ocorrerá, brusca ou lentamente, não podemos ainda
precisar. A situação já é crítica porque a demanda de energia em 2003 cresceu 15,6%
em relação a 2002, mostrando ser grande a elasticidade energia-economia e baixa a
eficiência energética. Lá existe mais consumidor do que usuário, mais consumo do
que utilização, ou seja, transformações energéticas de baixo rendimento. Nesse
cenário tendencial vai precisar investir US$ 2,3 trilhões para atender a demanda
interna de energia até 2030, ou seja, quase o dobro do PIB atual em 25 anos. É muito
dinheiro em tão pouco tempo, só para energia.
Na China, o carvão mineral representa 75% da eletricidade consumida, gerada em
máquinas de baixo rendimento. O uso desse energético está sendo controlado pela
limitação das usinas, pelos acidentes fatais nas minas e pela poluição, que recebe
também a contribuição dos gases emitidos pelos automóveis. A zona rural precisa ser
eletrificada e o consumo de eletrodomésticos nas residências vai demandar muita
energia. O transporte automotivo deve sair de 10 veículos por mil habitantes, para 55
por cada mil em 2015. Depender ainda mais do petróleo importado não é uma boa
estratégia a longo prazo, razão pela qual os melhores contratos foram feitos entre a
Petrobras e a Sinopec (estatal do petróleo) e entre o BNDES e o Citic (banco estatal
chinês). As usinas hidroelétricas, recentemente atingidas por forte seca, respondem
por apenas 5% da eletricidade consumida. A China precisa de água para outros fins,
mas detém somente 7% da disponível no planeta e o seu lençol freático desce a cada
dia. A energia nuclear parece ser a única alternativa, tanto que está sendo implantado
um agressivo programa de construção de 11 usinas, sendo que duas já estão em
construção. Para tal, certamente, vai precisar de urânio e o Brasil possui reservas
razoáveis.
Apesar de não ter constado da agenda oficial da missão brasileira que visitou a China
recentemente, o item era prioritário para os chineses e foi colocado na mesa como
condição para o Brasil disputar contratos na construção das nucleares. O próprio
Presidente Lula, numa manhã, em palestra na Universidade de Pequim, foi quem
chamou a atenção quando citou, entre outros pontos de cooperação, a "exploração do
petróleo e das minas de urânio". À tarde, o ministro do Planejamento, Guido
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Mantega, confirmou a "possível revisão da política nuclear". Depois, o ministro da
Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, falou do interesse chinês em comprar
urânio e tecnologia brasileira, acrescentando que a possibilidade estava aberta. O
Ministério das Minas e Energia tem evitado se pronunciar sobre a questão, mas uma
das suas ansiedades é terminar a usina de Angra 3. Seu equipamento está
encaixotado há anos, com custo de manutenção anual de US$ 70 milhões, mas falta
US$ 1 bilhão para concluir o projeto.
O negócio é explosivo e a controvérsia certamente tomará dimensões internacionais.
De um lado da mesa, um país constitucionalmente pacífico, que sempre cumpriu os
tratados internacionais, inclusive o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP),
que possui a segunda maior reserva mundial do minério e uma tecnologia de
enriquecimento do urânio cujo know-how, desenvolvido pela Marinha, dizem ter um
custo dez vezes inferior ao americano. Do outro lado, um país carente de energia e
um dos poucos que têm condições de enriquecer o urânio, chegar ao plutônio e de
construir bombas atômicas. A China não só possui a bomba, como também ajudou o
Paquistão a tê-la para equilibrar o jogo nos seus conflitos com a vizinha Índia, outro
que também dispõe de artefatos nucleares de grande potência. Por mais que um país
venha a aderir ao TNP, nunca se terá certeza qual será o comportamento de uma
potência, governada por uma ditadura, em momentos de crise.
É nesse ambiente que as possíveis exportações de urânio e da tecnologia brasileira
poderá cair. Agora podemos entender porque a centrífuga de Resende foi protegida
até mesmo das inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA),
apesar das pressões americanas.
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REFLITA

Sobre as vantagens e desvantagens de o Brasil exportar
urânio e tecnologia de enriquecimento.

PROCURE SABER

Sobre a retomada dos programas de geração de energia
nuclear em todo o mundo.

3.3.12

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Desde 1934 até 1993 foi aplicada a filosofia da TARIFA PELO CUSTO DO
SERVIÇO, com base no custo do serviço prestado e definido por lei, composto
basicamente dos custos de exploração, conservação de ativos e rentabilidade do
capital limitada. O governo se preocupava com os custos das empresas. É um sistema
de segurança, típico do modelo estatal, mas de rentabilidade limitada. Rentabilidade
mínima de 10% e máxima de 12% ao ano.
A partir de 1993, começou a ser aplicada a filosofia da TARIFA PELO PREÇO. Esse
tipo de cálculo é estabelecido em função do preço apresentado na proposta vencedora
de uma licitação para outorga de concessão do serviço, sendo preservadas as regras de
reajuste constantes no edital de licitação ou nos contratos de concessão, conforme
definido em lei. O governo passa a se preocupar com os preços máximos que podem
ser repassados, ficando a rentabilidade do capital em função do desempenho da
empresa. É um sistema de risco empresarial.
Pela legislação atual as tarifas de energia elétrica podem aumentar, ou
teoricamente diminuir, em dois momentos:
a) reajuste – a cada ano, sempre na data do aniversário da concessão.
Recentemente, as discussões ainda persistem por as regras do novo modelo
ainda não foram definidas e as distribuidoras reivindicarem aumento em
função da necessidade de se repassar custos para o consumidor decorrente da
compra de energia em leilões;
b) revisão – a cada 4 ou 5 anos (revisão ordinária) dependendo do que foi
estipulado no contrato de concessão ou a qualquer tempo (revisão
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extraordinária), caso haja fato relevante que modifique as premissas dos
contratos. Até o próximo ano, todas as 40 empresas com contrato de concessão
estarão nessa situação de revisão ordinária. Uma revisão extraordinária ocorreu
no início de 2002, resultante da recuperação das perdas das concessionárias,
com o objetivo de se restabelecer o equilíbrio financeiro das mesmas.
No REAJUSTE, as pressões por aumentos tarifários são decorrentes de:
a) correção de custos pelo IGPM – Esse índice tem na sua composição uma
influência muito grande do dólar. Quando foi escolhido para compor os
contratos havia paridade no câmbio e parecia ser o mais adequado. Passou por
grandes dificuldades em 2003 e hoje parece ser outra vez o melhor. A previsão
para 2004 é do dólar variar entre R$ 3,00 e R$ 3,30;
b) RGR (Reserva Global de Reversão) - Impacto de 3% nas tarifas. Com a
privatização ele poderia desaparecer. Como ninguém sabe como vai ser o perfil
do setor e o governo não quer perder dinheiro, esse percentual deve
permanecer na tarifa;
c) CCC (Conta de Consumo de Combustível) - o óleo diesel que é utilizado
nas térmicas das estatais de geração para uso na hora de carga máxima do
sistema interligado e para uso das térmicas nos sistemas isolados (Amazônia,
por exemplo) é rateado para todos os consumidores. Com os reservatórios
cheios, essa conta diminui porque as térmicas não são despachadas. Com os
reservatórios secos a conta aumenta. Nos sistemas isolados as térmicas
trabalham na base da geração. O custo de despachar uma térmica é maior do
que o das hidrelétricas e o diesel varia com o dólar;
d) COFINS - recentemente teve reajuste, passando de 3% para 4%. O reflexo na
tarifa de energia elétrica pode variar entre 1,2% a 1,5% de incremento na tarifa,
dependendo de como o ANEEL vai definir a metodologia de repasse;
e) consumidores de baixa renda – A Lei 10.438 ampliou a definição de baixa
renda. Era aquele que consumia até 30 kWh/mês. Agora pode chegar até 220
kWh/mês. As empresas vão perder receita e vão repassar a diferença para os
demais consumidores. As empresas do Norte e Nordeste tendem a ser mais
atingidas, não só pela menor participação do consumo industrial, mas também
porque o pobre nordestino é mais pobre do que o pobre do Sul/Sudeste;
f) universalização dos serviços - a mesma lei citada acima diz que as empresas
são obrigadas a atender qualquer consumidor que peça uma ligação na sua
área de concessão, fazendo todas as obras necessárias para tal. O programa Luz
Para Todos já começou a ser implantado e não se discute os seus méritos. Mas
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haverá um incremento de custos para os consumidores que já estavam no
sistema, porque a inadimplência tende a aumentar, assim como os custos de
manutenção para poderem cumprir os índices mínimos de desempenho
operacional do sistema. As empresas terão assim um aumento de custos sem
retorno econômico e tendem a repassar a diferença para as tarifas;
g) "Seguro apagão" - já estamos pagando a ECE (Encargo de Capacidade
Emergencial) na conta. Gira em torno de 2%. Isso é para pagar a potência
instalada nas térmicas emergenciais, que ainda não funcionaram (estão de
sobreaviso). O pior é que pagamos ICMS nessa conta, de uma energia que não
foi ainda gerada, portanto, sem ainda ter havido a circulação da mercadoria.
Era para acabar em 2006, mas tendem a se perpetuar de uma outra forma,
como estamos acompanhando os debates sobre o novo modelo;
h) uso das térmicas emergenciais - caso haja dificuldade de água nos
reservatórios, as térmicas emergenciais a diesel (essas que pagamos o “seguro”
citado acima) entrarão em operação para evitar um novo racionamento. Essa
geração custa atualmente em torno de R$ 300,00/MWh, porque o diesel varia
de preço com a flutuação do dólar. Se tiverem que entrar outra vez em
operação, como ocorreu no início de 2003, o custo do diesel será incorporado e
a operação foi chamada de EAEEE (Encargo de Aquisição Emergencial de
Energia Elétrica). Em situação normal, a CEAL pagará a CHESF no próximo
ano em torno de R$ 50,00/MWh. Essa diferença vai ser repassada para todos os
consumidores, menos os de baixa renda, que agora são em maior número.
Assim o repasse será ainda maior para os demais;
i) energia de Itaipu - a energia do Paraguai é comprada em dólar e as
distribuidoras do Sul/Sudeste que são obrigadas, por força contratual, a
adquirirem essa energia, recebem compulsoriamente esse impacto das
variações do câmbio. Não pressiona as empresas do Norte/Nordeste;
j) aumento da Selic - tanto a variação cambial da energia de Itaipu, quanto a
CCC, as tarifas da rede básica e do transporte da energia de Itaipu e a
compensação financeira pelo uso de recursos hídricos, componentes da
chamada Parcela “A” (custos não-gerenciáveis) têm suas diferenças registradas
e corrigidas pela Selic, que em 2004 deve ficar entre 15% e 16%, um pouco
abaixo da taxa registrada no ano passado.
Na REVISÃO, as pressões por aumentos tarifários são decorrentes de:
a) perdas do racionamento - para compensar as perdas das empresas no
racionamento, já estamos pagando desde o início de 2002, até final de 2006, um
incremento de 7,9% para os consumidores industriais e 2,9% para os demais.
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Aqui também cabe a questão do ICMS, pois essa energia não circulou. Essa
água “economizada” no racionamento está sendo acumulada nos reservatórios
e está passando ou vai passar nas turbinas para gerar energia. Quando isso
acontecer, estaremos pagando de novo, ou seja, está caracterizada uma
bitributação;
b) leilões da "energia velha" - a energia das geradoras federais está muito barata
porque essas obras já estão depreciadas e, talvez, totalmente amortizadas. Essa
energia está sendo liberada para o mercado na base de 25% ao ano, sob a forma
de leilões. Essa energia tende a ficar descontratada porque o futuro passa a ser
atendido pelos leilões de energia nova. O que fazer com essa energia, a
distinção entre "energia velha" e "energia nova" é um dos grandes problemas do
novo modelo;
c) excedentes de Itaipu – a usina de Itaipu é uma usina a fio d’água, ou seja, não
tem reservatório de acumulação. Assim, é obrigada a gerar energia a plena
carga. A energia de Itaipu que é comprada do Paraguai é em dólar. As empresas
do Sul/Sudeste são obrigadas a comprar a energia de Itaipu. A usina instalou
novas máquinas, fez ajustes para produzir mais com uma operação otimizada e
assim está gerando excedentes em relação aos contratos existentes. As empresas
de distribuição argumentavam que os excedentes eram delas. Mantido o preço
atual teriam grandes lucros. Se a geração agora é maior, no rateio, poderia
diminuir o preço para as concessionárias e dessas para os consumidores. A
ELETROBRAS também argumentou que a usina é dela e que os excedentes
são dela. Esses excedentes seriam vendidos, talvez por leilão, não sabemos
ainda porque até essa data o novo modelo ainda não foi regulamentado. Essa
arrecadação extra pode servir para baixar a tarifa para todos ou mesmo para
subsidiar a energia das térmicas a gás natural ou das fontes alternativas, que são
mais caras do que as hidrelétricas. Para os consumidores como um todo, essa
tese é a melhor;
d) realinhamento tarifário - no nosso modelo tarifário existem uma série de
subsídios cruzados e também uma série de políticas governamentais em curso.
O preço da energia para a indústria (principalmente os eletrointensivos) é
subsidiado pelo residencial e existe uma tendência em realinhar isso. Assim o
residencial teria reajustes menores que o industrial, o que já está acontecendo
em 2004;
e) agrupamento dos submercados - sempre existiram 4 submercados para a
energia elétrica (N, NE, S, SE/CO) e os preços da energia variam entre eles
porque cada usina tem um custo diferente. Recentemente, esses submercados
foram reduzidos para 2 (N/NE e S/SE/CO). Os estudos do Governo sinalizam
que os preços cairiam em caso de troca de energia pelo sistema interligado. As
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empresas argumentam que sem linhas de transmissão compatíveis os preços
crescerão;
f) térmicas a gás natural ou co-geração com bagaço de cana - essa energia
custa US$ 38,00/MWh para ser gerada. Não tem como competir no mercado
livre com as hidrelétricas estatais, já depreciadas, cuja energia gerada fica entre
US$ 15,00/MWh e US$ 20,00/MWh. O gás natural tem o preço variando em
função de uma cesta de moedas no mercado internacional, na qual o dólar tem
uma significativa participação. Além disso, existe a cláusula do take or pay, ou
seja, tem que pagar um volume fixo de gás, quer gere energia ou não. Com os
reservatórios cheios, o ONS (Operador Nacional do Sistema) vai despachar
primeiro as usinas mais baratas (hidrelétricas das estatais) e as térmicas
poderão ficar paradas sem gerar energia e, obviamente, sem ter receita. Mas
precisam entrar no sistema para melhorar a dependência das chuvas,
diversificar a matriz energética e desenvolver as economias regionais. Um
sistema hidrotérmico é a tendência no Brasil porque diminui bastante o risco
de déficit. Mas essas térmicas custam mais caro para operar. É preciso criar
mecanismos que compatibilizem a melhoria do risco de déficit com as tarifas.
g) fontes alternativas - mais caras do que as térmicas citadas acima. US$ 68,00/
MWh para a energia eólica; US$ 39,00/MWh para as PCHs (Pequenas
Centrais Hidrelétricas; US$ 31,00/MWh para o bagaço de cana; US$ 34,30/
MWh para a casca de arroz: US$ 33,80 para resíduos de madeira; US$ 56,36/
MWh para biogás de aterro sanitário; e US$ 142,00/MWh para a energia solar.
O argumento é o mesmo. A Eletrobrás vai bancar a diferença entre esses e o
preço que será praticado no pool gerador do novo modelo com impostos e
subsídios cruzados embutidos nas tarifas;
h) revisão tarifária pelo fluxo de caixa descontado - na privatização, as
empresas foram avaliadas pelo método do fluxo de caixa descontado, que leva
em conta as projeções de mercado para a definição do preço mínimo de venda.
Existem empresas que até pagaram ágio para adquirir as concessões,
recorrendo à empréstimos em dólares para pagar e o Brasil abater esses valores
na dívida externa. Com o racionamento o mercado baixou de projeção para o
futuro. Estamos hoje com um nível de consumo igual ao de 2001. As empresas
reivindicam uma tarifa na base do valor mínimo ou no valor efetivamente pago
pelos investidores na privatização. A ANEEL já decidiu pelo custo de reposição
a valor de mercado. Essa diferença de metodologia representa US$ 8,5 bilhões.
As empresas argumentam a quebra de contratos, a perda de credibilidade, a
paralisação dos investimentos, a devolução de algumas concessões, já
levantaram a questão com o CNPE (Conselho Nacional de Política
Energética) contra a decisão da ANEEL e podem chegar a recorrer à Justiça;
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i) fator X - esse é um fator que será usado nas revisões tarifárias para repassar
para os acionistas, os consumidores e os funcionários os ganhos de
produtividade da empresa. Portanto, é um fator redutor das tarifas, bom para o
consumidor e ponto de questionamento das empresas sobre a metodologia de
cálculo aplicada. Como será feita essa divisão dos ganhos de produtividade é
uma grande questão ainda não resolvida que a ANEEL vem tratando com
extremo cuidado.

REFLITA

Sobre a diferença para o consumidor final entre tarifas, que
são iguais para todos e preços da energia, que podem
variar em função dos rendimentos e da eficiência
energética.

PROCURE SABER

Sobre as metodologias de cálculo dos reajustes e das
revisões tarifárias que são aplicados pela Agência
Reguladora do setor elétrico.
Somos sempre tentados a fazer comparações internacionais de tarifas, mas sempre
atentos para as dificuldades de tal procedimento. Como poderemos comparar as
tarifas de energia elétrica praticadas nos diversos países do planeta? Como comparar
preços em moedas diferentes? Uma comparação internacional de tarifas sempre é
muito complicado, ainda mais quando se toma valores médios para referência. A
questão envolve, dentre outras, taxas de câmbio, poder de compra da população,
subsídios cruzados e política energética.
Se formos considerar apenas a taxa cambial, o PIB do Brasil seria de US$ 500 bilhões.
Entretanto, se formos considerar esse volume em termos de poder de compra de bens
e serviços internos, essa renda pode ser considerada como equivalente a US$ 1,3
trilhões. O critério da paridade do poder de compra procura medir o preço relativo de
um produto ou serviço frente a uma cesta de outros produtos ou serviços. Esse
critério tem sido bastante utilizado para medir o PIB brasileiro. Se formos considerar
o PIB, o Brasil é a 15a economia do mundo. Se o critério for o do poder de compra, a
economia brasileira passa para o 8º lugar.
É importante enfatizar que os preços praticados no Brasil para a energia elétrica,
assim como de outros serviços públicos, se elevaram muito porque estão vinculados a
determinados índices de reajuste. A principal razão da alteração de preços é a
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indexação ao IGP-M ou IGP-DI, que na verdade traduzem a inflação e a
deterioração da moeda, ou seja, relativos à saúde econômica do país.
Críticas existem sobre essas formas de fazer comparação entre os preços. As
preocupações são tantas que recentemente a OECD tem publicado freqüentemente
um acompanhamento de preços de seus países membros e, tentando minimizar essas
distorções está publicando um índice chamado de Power Purchase Parity (Paridade
do Poder de Compra).
Segundo a OECD, as tarifas residenciais praticadas nos países dessa organização em
US$/kWh, impostos excluídos, ordenadas da mais alta para a mais baixa são
mostradas na Tabela 3.1.

1. Dinamarca
2. Japão
3. Olhando
4. Alemanha
5. Áustria
6. Portugal
7. Itália
8. Bélgica
9. Suíça
10. Islândia
11. Luxemburgo
12. Irlanda
13. Reino Unido
14. Espanha
15. França
16. Suécia

0,222
0,214
0,167
0,167
0,136
0,134
0,134
0,132
0,124
0,120
0,112
0,111
0,111
0,109
0,105
0,103

17. Turquia
18. Finlândia
19. México
20. Polônia
21. Noruega
22. Hungria
23. Coréia
24. Grécia
25. Brasil
26. US
27. Rep. Tcheca
28. Rep. Eslovaca
29. Nova Zelândia
30. Austrália
31. Canadá

0,091
0,091
0,091
0,090
0,086
0,086
0,085
0,083
0,083
0,083
0,081
0,073
0,071
0,062
0,060

Fonte:ILUMINA.

Tabela

3.1

Comparação Internacional de tarifas de Energia Elétrica Residencial.

O Brasil foi incluído nessa lista utilizando-se a tarifa média de R$ 260,00/MWh, sem
os impostos e câmbio de R$ 3,13 para cada dólar. Nesse caso, o Brasil seria o 7º país
onde a energia elétrica é mais barata. Praticamente empata com os Estados Unidos.
Mas, será que uma conta de 200 kWh, que custa aproximadamente US$ 16,60 tanto
nos Estados Unidos quanto no Brasil, têm o mesmo significado econômico?
Evidentemente que não! Pagar US$ 16,60 é bem mais fácil para um americano do
que para um brasileiro. Essa quantia no Brasil corresponde a um poder de compra
maior do que nos Estados Unidos. Portanto, no orçamento de um brasileiro,
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comprometer US$ 16,60 só com a conta de luz, "desloca" a compra de uma variedade
de produtos.
Se colocarmos os impostos, um dos maiores do mundo, poderemos concluir que a
energia para o setor residencial ainda é muito cara. Já dissemos acima como é
complicada e polêmica a conversão de moedas, vamos fazer uma tentativa de aplicar
uma correção das taxas de câmbio pela Paridade do Poder de Compra (Purchase
Power Parity) das moedas, mostrando na Tabela 3.2, a comparação feita pela OECD
e publicada no Comparative Price Levels Table February 2004.

1. Rep. Eslovaca
2. Polônia
3. Portugal
4. Dinamarca
5. Brasil
6. Japão
7. Holanda
8. Alemanha
9. Turquia
10. Rep. Tcheca
11. Hungria
12. México
13. Itália
14. Coréia
15. Áustria
16. Bélgica
Tabela 3.2

0,183
0,167
0,153
0,148
0,141
0,141
0,140
0,138
0,136
0,135
0,134
0,131
0,121
0,118
0,116
0,113

17. Espanha
18. Luxemburgo
19. Reino Unido
20. França
21. Grécia
22. US
23. Islândia
24. Irlanda
25. Suíça
26. Suécia
27. Nova Zelândia
28. Finlândia
29. Canadá
30. Noruega
31. Austrália

0,110
0,094
0,091
0,086
0,084
0,083
0,081
0,080
0,079
0,078
0,069
0,066
0,063
0,060
0,055

Comparação de Tarifas Internacionais de Energia Elétrica Residencial,
quando aplicada correção na taxa de câmbio.

Podemos assim verificar que a situação se altera radicalmente para os países menos
desenvolvidos, onde a moeda não tem o poder econômico de um dólar ou de um
euro. A República Eslovaca que, na primeira lista aparece em 28º lugar, passa a ser o
país onde a energia elétrica é, relativamente, a mais cara. Em compensação, a Suíça
que na lista puramente cambial aparece em 9º lugar cai para o 25º. Se utilizarmos a
PPG da taxa cambial de 1,7 publicada pela revista The Economist, o Brasil passa do
25º lugar para o 5º lugar. Se formos considerar os impostos, a situação pode ser bem
pior.
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Outros dados sobre tarifas podem ser apresentados para uma visão mais ampla da
questão tarifária. Em todas as Tabelas abaixo são mostradas tarifas sem impostos. Na
Tabela 3.3 encontram-se as tarifas médias por classe de consumo.

Classe de Consumo

NORTE NORDESTE SUDESTE

Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público
Consumo Próprio
Tarifa Média Total

240,73
73,48
215,61
174,44
238,75
144,76
149,39
229,70
143,97

210,31
92,68
213,56
137,66
229,92
133,03
126,62
252,38
149,61

275,43
129,57
228,65
164,57
227,78
148,80
128,77
111,47
195,23

SUL

CENTRO
OESTE

BRASIL

262,20
138,50
223,30
129,99
232,82
135,77
141,98
129,50
184,81

243,20
144,32
228,64
162,01
243.07
134,03
133,63
254,24
203,68

258,80
119,45
224,99
145,21
231,50
141,80
131,18
137,41
182,64

Fonte: ANEEL - Tarifas referentes a Março de 2004.

Tarifas médias por classe de consumo (Regional e Brasil (R$/MWh).

Tabela 3.3

Na Tabela 3.4 poderemos observar as tarifas e as evoluções por classe de consumo e
por região.

REGIÃO
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
CENTRO/
OESTE
BRASIL
Tabela 3.4

248

1995

1996

1997

ANO
1998
1999

41,83
57,99
59,95
65,44

51,75
72,98
75,32
79,89

70,41
73,85
82,36
88,46

76,39
78,37
87,06
91,90

84,02
85,23
97,62
99,14

92,91
94,17
112,24
109,44

99,91
105,53
127,28
126,16

106,09
117,65
146,19
140,08

68,91

86,64

97,59

101,59

111,15

124,00

140,44

151,86

59,58

74,47

82,16

86,57

95,86

108,50

122,88

138,55

2000

2001

2002

Tarifas médias por região, no Brasil (R$/ MWh).Fonte: ANEEL.
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Na Tabela 3.5 estão as tarifas médias por região e a sua evolução nos últimos oito
anos.

PAÍS

Relações entre Tarifas

ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO
ALEMANHA
ITÁLIA
PORTUGAL
TURQUIA
CORÉIA DO SUL
JAPÃO
BRASIL

1,96
1,92
2,27
1,70
1,69
1,04
1,46
1,46
2,08

Fonte: Revista Eletricidade Moderna.

Tabela 3.5

Média das relações entre as tarifas residencial e industrial em diversos
países (entre 1995 – 2000).

Chamamos a atenção para a política industrial que se encontra embutida nas tarifas
de energia elétrica, conforme Tabela 3.5. Vemos que na Alemanha e no Brasil, por
exemplo, o consumidor residencial está pagando uma tarifa mais alta para que o
industrial pague bem menos do que a pressão que ele exerce pelo uso dos recursos
energéticos.
A tarifa mais baixa para a indústria pode aumentar a competitividade dos produtos
porque seus custos são menores do que deveriam ser. Quem está pagando isso é o
consumidor residencial, geralmente cativo das concessionárias.
Pela Tabela 3.6, numa comparação entre Brasil e Estados Unidos, podemos observar
também um subsídio cruzado para a classe industrial e outras classes (poder público,
serviços públicos, iluminação pública) no Brasil, que está sendo transferido pelas
classes residencial e comercial.
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CLASSE

BRASIL

ESTADOS UNIDOS

RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
OUTROS
MÉDIA

85,06
75,29
38,90
52,40
59,05

82,10
73,60
45,70
64,80
67,80

Fonte: Revista Eletricidade Moderna.

Tabela 3.6

Comparação de tarifas médias por classe, no Brasil e nos Estados
Unidos em 2000. (1 US$= R$ 1,83).

Tentando aprofundar um pouco mais o assunto, vemos na Tabela 3.7 que no
Governo Geisel os consumidores residenciais receberam o maior peso nas tarifas
relativas aos custos incorridos com a energia elétrica. O governo militar caminhou no
sentido da paridade tarifária entre essas duas classes. A partir do Governo Sarney
houve uma reversão dessa direção.
No governo Fernando Henrique Cardoso essa transferência inter-classes voltou a se
acentuar, em nome de uma maior competitividade dos nossos produtos no mercado
internacional.

GOVERNO
GEISEL
FIGUEIREDO
SARNEY
COLLOR/ITAMAR
FHC
FHC

PERÍODO

RELAÇÃO

1974 - 1979
1979 – 1985
1985 – 1989
1990 – 1994
1995 – 1998
1999 – 2002

2,44
1,65
1,25
1,63
2,05
2,21

Fonte: Revista Eletricidade Moderna.

Tabela 3.7
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Relação de tarifas médias entre as classes residencial e industrial, por
período governamental (entre 1994 – 2002).
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REFLITA

Sobre a influência da política econômica de um país na
definição de tarifas e preços dos energéticos.

PROCURE SABER

Sobre estudos que mostram a relação entre a prática de
tarifas reais e os ganhos de eficiência energética.

3.3.13

A OPÇÃO PELAS HIDRELÉTRICAS

A Conferência Internacional de Energias Renováveis, realizada em Bonn, na
Alemanha, em junho, foi a primeira reunião em escala mundial para tratar
exclusivamente do tema. Ali deveria ser estabelecido, o que ocorreu, um
compromisso para a promoção do uso de energias renováveis. A definição do que é
energia renovável era estratégica, pois permitirá estabelecer metas para investimentos
a serem realizados.
As decisões levarão as agências de crédito e de fomento, como o Banco Mundial
(Bird) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a direcionar recursos
para financiar aproveitamentos de fontes de energia definidas como renováveis.
À delegação brasileira cabia defender os interesses do Brasil. No centro deles está a
hidroeletricidade como principal fonte de energia renovável. De início,
estabeleceram-se duas tendências, a dos países desenvolvidos e a dos em
desenvolvimento.
Os primeiros já aproveitam mais de 70% de seus potenciais de geração hidráulica e
tentavam excluir as grandes hidrelétricas do conceito de energia renovável.
Defendiam as chamadas novas energias renováveis, restritas às fontes eólica, solar e
biomassa, e admitiam a hidroeletricidade apenas de unidades geradoras com
capacidade inferior a 10 MW e reservatórios de até 3 milhões de metros cúbicos, o
que excluía quase todas as hidrelétricas do Brasil. Junto com a China, a Índia e
países africanos, o Brasil assegurou o reconhecimento da hidroeletricidade, de
grandes ou pequenos projetos, como fonte de energia renovável.
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A hidroeletricidade responde por 91,7% da energia gerada no mundo. E será por
muitos anos a principal fonte renovável com viabilidade econômica e eficiência
energética para substituir parte da energia derivada de fontes fósseis. O mundo
aproveita apenas 33% dos potenciais hidrelétricos e gera 2.140 TW/h/ano de energia,
suficientes para poupar cerca de 4,4 milhões de barris equivalentes de petróleo/dia.
Mas os aproveitamentos são desiguais. Enquanto nos países industrializados restam
poucos potenciais para geração, a África explora apenas 7% de seu potencial; a Ásia,
22%; a América Latina, 33%; e o Brasil, 24%.
O Brasil e os países em desenvolvimento estariam comprometendo suas economias se
aceitassem a exclusão das grandes hidrelétricas, porque abririam mão de uma fonte
geradora com baixos custos de instalação, operação e manutenção. Além disso, as
novas fontes são intermitentes, ou seja, não geram energia na mesma capacidade o
ano inteiro.
Não se pode ignorar os danos ambientais e sociais causados por grandes hidrelétricas,
mas eles podem ser mitigados na execução dos projetos. Danos ambientais, aliás, não
são exclusividade da hidroeletricidade. Qualquer unidade geradora de energia pode
causar graves prejuízos socioambientais se concebida de forma equivocada e em local
inadequado.
O Brasil defende a promoção de novas fontes de energias renováveis e tem o
compromisso de que elas respondam por 10% do consumo de energia nos próximos
anos, desde que o custo delas não supere em 5% a tarifa normal de suprimento. A
Eletrobrás está contratando 3,3 mil MW do Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). Com o Proinfa, a emissão de dióxido de
carbono no Brasil será reduzida em até 2,5 milhões de toneladas/ano.
A consolidação do programa de combustível verde, iniciado com o etanol, avança
com o desenvolvimento do biodiesel a partir de oleaginosas como a mamona. A
mistura de 2% de biodiesel ao diesel mineral entrará em escala comercial no início de
2005. Até 2010, a meta é chegar a 10% de mistura.
O biodiesel é ainda um programa de inclusão social, com geração de emprego e
renda prioritariamente em regiões de elevados índices de pobreza e de baixos
aproveitamentos das terras para produção de alimentos. Como se vê, o Brasil busca
explorar todos os seus recursos naturais de forma sustentável e priorizando a
eficiência energética. Dentro do que ficou consolidado em Bonn.
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(Artigo da ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, publicado em O Globo, em
19/07/2004).

3.3.14

OS MANDAMENTOS DA ENERGIA

“Minhas idéias são poderosas porque não pertencem a mim. Elas são o bom senso
organizado”. STEPHEN COVEY.
Dizem que energia é um assunto árido e de difícil entendimento para o grande
público. Para ele, o conhecimento fica restrito em saber que é uma coisa que dá
choque. Nossa tese é que somos maus comunicadores, não sabemos transmitir e
motivar as pessoas para o debate de um tema que está presente em tudo que fazemos
na vida. Atrás de simples gestos como acionar um interruptor para comandar uma
lâmpada, acender o gás do fogão para cozinhar alimentos e se deslocar em qualquer
meio de transporte, encontra-se uma estrutura técnica-econômica-política-filosófica
que influencia tudo na nossa vida, sobre a qual ainda não aprendemos a exercitar a
cidadania energética. Entendemos que todos os reflexos do uso desse pilar básico de
sustentação da logística do desenvolvimento são decorrentes da aplicação dos dez
mandamentos da energia citados em seguida, que não são praticados por falta de
informação.
• PRIMEIRO: reconhecer que a energia é fundamental para as atividades humanas.
Um dos maiores desafios da humanidade é a eliminação da pobreza e, para tal, são
necessárias ações nos sistemas de educação, saúde, alimentação, habitação, serviços e
lazer, dentre outros, com utilização de energia a elas agregada. Para criar emprego
precisamos de novas indústrias e serviços e para deslocar pessoas e produzir alimentos
dependemos de grandes fluxos energéticos na construção, no transporte e na operação;
• SEGUNDO: ver a energia de forma holística. Se a energia envolve toda a sociedade,
não pode receber tratamento setorial de obra física. Precisa ser enfocada em seus
múltiplos enlaces, entre o antropológico e o físico, entre o técnico e o político, entre a
cultura e a gerência, de forma multisetorial, multidisciplinar e integrada;
• TERCEIRO: Entender que a energia não é uma questão específica de engenharia.
Para a oferta energética em atendimento às demandas da sociedade, recorremos à
ciência, à tecnologia, aproveitamos os recursos naturais e degradamos o meio
ambiente. Portanto, ela é um problema da sociedade e por ela deve ser debatido e
equacionado. Não é uma questão só de engenheiros, mas também de economistas,
ecologistas, advogados, sociólogos, professores, estudantes, de toda a sociedade;
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• QUARTO: O modelo energético induz o modelo de sociedade. A utilização das
fontes energéticas ao longo dos séculos, como o fogo, a fotossíntese, a pólvora, o
carvão, o petróleo, o átomo e o uso dessas energias, foram indutores da forma de
sociedade subjacente porque as descobertas científicas e tecnológicas derivadas sempre
trouxeram em seu bojo grandes transformações sociais e econômicas. Fontes
concentradas induzem um sistema de poder autoritário, quer de direita, quer de
esquerda. Fontes descentralizadas nos levam a um sistema democrático e libertário. A
proporção entre elas será fundamental para a definição das decisões políticas;
• QUINTO: Diversificar a matriz energética. O consumo de energéticos é muito
concentrado em derivados de petróleo e em hidroeletricidade. Com a diversificação da
matriz energética, além de promovermos uma maior penetração do gás natural, da
energia eólica, das células à combustível, da energia solar, da biomassa de uma
maneira geral, estaremos também caminhando para a solidificação de um modelo
democrático, participativo, integrado e sistêmico;
• SEXTO: é imperiosa e urgente a implantação de um novo modelo institucional. Com
o racionamento, o que era modelo tornou-se mau exemplo. Portanto, precisa ser
revisto, ter regras claras de convivência que considere as transições culturais da
humanidade, as tendências mundiais e as novas relações entre os vários atores sociais;
• SÉTIMO: transformar o planejamento energético federal em planejamento
energético nacional. Nossas particularidades regionais precisam ser enfocadas como
prática de vida e não apenas como simples exercício de modismo. A matriz energética
nacional deve ser o somatório das matrizes energéticas das unidades da federação. A
utilização das fontes locais vai priorizar o desenvolvimento de baixo para cima e
minimizará as perdas com o chamado "passeio da energia", pela menor necessidade de
se instalar extensas linhas de transmissão;
• OITAVO: a energia assume um novo papel no modelo de desenvolvimento
sustentado. A oferta de energia, vetor principal do processo de crescimento econômico
deve ser tratado em seus múltiplos aspectos em um modelo de desenvolvimento
sustentado. Não é mais possível planejar a energia de forma universalizada, sem o
conhecimento dos cenários alternativos dos Estados e Municípios.
• NONO: A conservação de energia é a melhor e mais barata fonte de suprimento. Do
potencial disponível nos recursos naturais, apenas 20% é utilizado para um trabalho
eficaz. Os 80% restantes são desperdiçados em processos e transformações tecnológicas
de baixa eficiência e usados de forma perdulária. Não podemos insistir no modelo de
consumo atual, sob pena de rapidamente inviabilizarmos as condições de vida do
planeta. É preciso investir em cultura energética, em tecnologias mais eficientes e num
sistema de preços relativos que direcione o consumidor para o uso racional da energia;
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• DÉCIMO: As concessionárias de energia devem redefinir os seus papéis. De simples
vendedoras de quilowatts-hora, precisam transformar-se em empresas de serviços, que
além de eficientes para acionistas e consumidores sejam também eficazes para a
comunidade em que estão inseridas.
Deu-se a ciência e cumpra-se.

REFLITA

Como a questão energética, tão complexa, pode ser
transmitida ao grande público de uma maneira simples e
de fácil compreensão.

PROCURE SABER

Se esses mandamentos estão sendo seguidos no
planejamento energético de Alagoas e quais são as
dificuldades encontradas para a sua adoção na prática.

3.4

REGULAÇÃO ESTATAL

Alguns autores que tratam da regulação, dizem que também se chama de
regulamentação e significa sujeitar-se a regras, dirigir as regras.
Em sua obra The Political Economy of Regulation, MITNICK apresenta um profundo
e completo trabalho das ações de regulação sobre as organizações constituindo-se em
referência central desse nosso texto.
A questão central ao estudar-se a regulação, de alguma maneira faz-se uma
interferência nas atividades sujeitas à regulação, isto é, que determinado
comportamento deve ser governado, alterado, controlado, guiado. Entretanto, é bom
salientar que não se deseja substituir a atividade, mas sim regulá-la, não sendo
portanto a regulação diretamente parte de atividade ou envolvida na sua realização.
Segundo Mitinick, regulação é um processo, consistindo na restrição internacional
na atividade do regulado, por uma entidade externa não envolvida diretamente nas
atividades do regulado.
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Esta definição, de caráter amplo, que será a utilizada neste trabalho, coloca a questão
como um processo entre regulado e regulador, em que o segundo procura restringir a
escolha do primeiro, e este, sofrendo a restrição, vai agir ou reagir em respostas a esta
restrição.
Este conceito de regulação como um processo entre regulado e regulador permite
uma abordagem pela ótica da relação de poder entre os envolvidos. Os efeitos da
regulação, seja internamente na organização regulada, seja na sua relação com o
ambiente externo, podem assim ser analisados ao longo do tempo. Ao lermos esse
autor vemos que a regulação, expressa formalmente através de regras, leis,
regulamentos, é bastante utilizada como sinônimo, de regulamentação.
A literatura ainda nova, principalmente no Brasil, utiliza o termo regulamentação
como uma forma mais restrita de regulação, em que estabelece as regras da
regulação, em que necessariamente deve estar presente o documento escrito, que
estabelece as regras da relação.
A regulação pode ser exercida com vários objetivos:
a) proibição de determinados comportamentos, isto é, vedando e impedindo a
realização de certas ações expressas nos objetivos da regulação;
b) mediação, isto é, atuando como um filtro entre o público e o privado, muitas
vezes evitando o confronto direto entre as partes, num processo de troca ou de
relação, através do regulador;
c) promoção, isto é, incentivando certo comportamento através de benefícios.
Existem dois pontos de vista para explicar a intervenção estatal no mercado, cujas
combinações podem ser mostradas nos quatro quadrantes da Tabela 3.8.

Tabela 3.8
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Regulador/regulado

PÚBLICO

PRIVADO

Público

Auto-Regulamentação
Governamental (I)

Privado

Captura (II)

Regulação
Tradicional (III)
Auto-Regulação
Privada (IV)

Tipologia da Regulação.
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No quadrante I vemos que primeiro a regulação é instituída principalmente para a
proteção e beneficio do público, no seu conjunto ou em parcela ponderável deste. O
segundo é que, como regra, a regulação é obtida pelo industrial, sendo planejada e
operada em seu beneficio. Os dois pontos de vista não são necessariamente
contraditórios. Além disso, os efeitos da regulação podem variar com o tempo. Muitas
vezes, a intervenção estatal, inicialmente, pode ocorrer pela necessidade de proteção
do publico. Com o tempo, ocorre a captura do órgão regulador, pelo regulado.
Nesta situação, o regulado consegue influenciar nas decisões do regulador, tornandose interessante, para o regulado, a manutenção do status quo, como vemos no
quadrante II. Nesse caso temos o equivalente de um cartel, com a diferença de que o
controle é exercido por um órgão governamental e não por um conselho de
organizações privadas.
O quadrante III, regulado e regulador estatal, ou auto-regulamentação estatal, é o
enfoque principal desse trabalho. Esta situação deve ser estudada em conjunto com
as inovações do Estado que deseja que as empresas públicas venham atuar no
mercado, quer em países em desenvolvimento ou em economias fechadas, ditas
socialistas.
Poderemos ter a situação do quadrante IV, em que o regulado e o regulador são
privados, Isto é, característica para uma auto-regulamentação privada, como na área
de estabelecimento de padrões, como acontece no caso da indústria da eletrônica e
das telecomunicações. Exemplo das agências de propaganda no Brasil, cujos
parâmetros éticos de atuação, são estabelecidos através do Conselho Nacional de
Auto-Regulamentação Publicitária (CONAR).
Segundo Fernandes, as motivações para que as empresas estatais venham a disputar
mercados são basicamente as seguintes:
a) adoção de um modelo socialista de economia;
b) desejo de dirigir e controlar setores estratégicos da economia como
comunicações, estradas, energia elétrica;
c) necessidade de assegurar a infra-estrutura econômica como comunicações,
estradas, energia elétrica;
d) controlar e administrar serviços essenciais como transporte urbano, gás,
correios;
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e) administrar e controlar "monopólios naturais", entendo-os como atividades
antieconomicas em regime de competição;
f) incumbir-se de tarefas além da capacidade da empresa privada, tendo em vista
os altos investimentos necessários;
g) estabelecer um padrão de competição para a empresa privada;
h) criar empregos;
i) realizar trabalho pioneiro em desenvolvimento tecnológico.
Estes empresas, por serem propriedades do Estado e terem objetivos sociais, além dos
econômicos, necessitam de um certo grau de controle para a garantia de um
equilíbrio entre estes objetivos. Uma forma de atingir este equilíbrio é através de
regulamentação, segundo alguns autores.
Existe também a regulamentação exercida sobre determinadas profissões pelos
Conselhos Profissionais, como CREA, CRM, OAB, autarquias do Ministério do
Trabalho, autônoma e auto-regulamentada, que também estão situadas no quadrante
IV. Estes órgãos têm influência no subsistema de Conhecimentos Especializado,
interno à organização, estudado na parte relativa aos sistemas de poder.
A regulação traz benefícios tanto para o regulado como para o público em geral. Se
observarmos o que escreveu Stigler, os benefícios para o regulado, em especial
quando o regulador é estatal, são os seguintes:
a) fornecimento de subsídios diretos, como na contratação de serviços exclusivos
do regulado. Exemplo sempre apontado é o das linhas aéreas domésticas
americanas e a condução das correspondências do correio federal, pagos
mesmo quando não havia malote. Aqui podemos citar os subsídios dados aos
exportadores brasileiros, para que pudesse ser alcançado o equilíbrio da
balança de pagamentos do país, na década de 80;
b) barreiras de entrada para competidores, constituindo-se as regras em
empecilho e até impossibilidade para a entrada de concorrentes. O setor
bancário brasileiro, quando das rigorosas exigências para a obtenção das
chamadas cartas patentes, mostra este aspecto;
c) dificuldade de entrada de produtos substitutos e complementares, como as
restrições sobre a aditivação das margarinas, para aproximá-las do sabor e
aspecto da manteiga, em muitos estados americanos, na década de 50;
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d) preços fixados artificialmente, coordenando e gerenciando a competição, como
no caso, até recentemente no Brasil, dos combustíveis e produtos da cesta
básica, beneficiando empresas ineficientes em detrimento do consumidor.
Ainda sob a ótica de Stigler, os benefícios para o publico em geral podem ser podem
ser relacionados como:
a) a regulação pode servir para o estabelecimento de regras em beneficio da
segurança e do bem-estar dos cidadãos, tais como no controle da poluição, nas
normas de segurança dos transportes e dos veículos automotores, arcando o
fabricante com o custo social dos produtos que produz;
b) no caso de regulamentação dos direito do consumidor, frente ao fabricante ou
fornecedor de produtos ou serviços, ela se constitui na garantia de um amparo
legal, junto aos poderes estabelecidos de ressarcimento por eventuais problemas
com a aquisição destes produtos ou serviços.
Em determinadas situações e em certos intervalos de tempo, algumas formas de
intervenção estatal no mercado têm se mostrado mais eficientes na proteção do
público, que na regulamentação direta das atividades do regulado.
Exemplo típico se dá com o manejo das tarifas de importação, facilitando a entrada
de produtos estrangeiros a preços competitivos e forçando a baixa de preços
praticados por setores cartelizados ou monopolizados.
É óbvio também que a regulação também traz dificuldades, principalmente quando é
governamental. Os autores Mitnick e Mintzberg apontam esses três principais
problemas:
a) normalmente, a regulação impõe restrições a um conjunto de organizações,
que por serem de ordem genérica, não distingue quem se comporta
adequadamente e quem age de forma inadequada. Por serem de caráter formal,
essas regras, que às vezes são até editadas em forma de lei, não fazem esse juízo
de valor;
b) essas regras percorrem um processo lento e conservador, porque é submetido à
pressões, não só sobre o governo, como também pela sua própria dificuldade de
enfocar todos os interesses envolvidos;
c) a aplicação e a administração dessas regras não são tarefas de fácil implantação
porque precisam de períodos de adaptação, enfrentam pressões da sociedade,
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questionamentos jurídicos e até mesmo a impossibilidade de aplicação prática.
Exemplo disso são aquelas famosas "leis que não pegam".

3.5

AGÊNCIAS REGULADORAS

Evoluiu de maneira positiva o pensamento do Governo Lula sobre as agências
reguladoras. No início do ano passado o Presidente da República chegou a dizer que
haviam "terceirizado o Estado", o governo tinha perdido o seu poder de formular
políticas de investimento e que sabia dos reajustes tarifários pelos jornais. O então
ministro Miro Teixeira causou um grande estrago na forma como atacou os reajustes
da telefonia, quando ao invés de negociar recorreu à Justiça com agressividade. A
demissão do Presidente da ANATEL, Luiz Guilherme Schymura, e o
contingenciamento de recursos, que não pertencem ao Governo e sim aos
consumidores, são alguns exemplos de como a alta cúpula foi hostil ao querer
desqualificar, minimizar o papel e reduzir a independência das agências.
O novo projeto das agências reguladoras teve seis versões, uma a cada dois meses,
todas criticadas pelo mercado. Submetido à Audiência Pública recebeu 658
contribuições pró-ativas da sociedade. Foi também produzido um documento muito
bom de uma Comissão Interministerial que terminou dando subsídios para a sétima
versão, o Projeto de Lei nº 166/2004, recentemente enviado ao Congresso com o
pedido de tramitação em regime de urgência constitucional, ou seja, máximo de 45
dias na Câmara e 45 dias no Senado, sem passar pelas comissões temáticas.
A urgência constitucional foi retirada e sua votação ficou para o segundo semestre de
2004. Foi uma surpresa para o que se esperava e seu conteúdo agradou aos
investidores, mesmo mantendo uma certa instabilidade regulatória porque ficou
nítida a divisão de pensamento entre os grupos dos ministros José Dirceu (Casa
Civil) e Antônio Palocci (Fazenda).
O surgimento das agências reguladoras não é um modismo, mas fruto de uma
profunda mudança nas relações Estado x Sociedade, particularmente na ordem
econômica.
Quando o Estado brasileiro era o único investidor na infra-estrutura, o próprio
governo planejava, normatizava, investia, executava, fiscalizava e tudo o mais. Hoje
ele necessita atrair o capital privado e esse precisa de clareza e estabilidade nas regras,

260

R E CURS OS E N ERG ÉTI COS

G ES TÃO

D A EN ERG IA

credibilidade no órgão e segurança jurídica. Para desempenhar essa moderna
regulação, as agências foram introduzidas no direito brasileiro nos meados dos anos
90, mas nos Estados Unidos existem há mais de cem anos. Necessariamente deve ser
separada a atividade de regulamentação (Governo) da atividade regulatória (Estado).
A típica politização do Governo traz como conseqüência o risco regulatório, razão
pela qual as agências reguladoras devem ser blindadas com independência orgânica e
administrativa. Apesar de, na estrutura organizacional, estar vinculada ao Poder
Executivo, ela não é um órgão do Governo e sim, do Estado.
Na orientação para a intervenção na regulação devem atender os interesses do
cidadão, promover a competição, manter o equilíbrio econômico-financeiro das
concessões, assegurar a transparência do mercado e atingir os objetivos das políticas
socialmente responsáveis. Essa autoridade deve ser exercida com mecanismos menos
impositivos e mais reflexíveis, permeáveis à composição e ao arbitramento,
envolvendo atividades coercitivas, adjudicatórias, sancionatórias, de organização,
coordenação, fiscalização e conciliação.
O termo agência foi apressadamente importado do direito americano e essa
designação trouxe alguns inconvenientes. Nos Estados Unidos, o termo executive
agencies é utilizado para os órgãos do governo que devem implantar políticas
públicas. O que aqui chamamos de agências reguladoras, lá são chamadas de
independent regulatory agencies ou independent regulatory comission.
No direito brasileiro temos as agências de desenvolvimento regional (SUDENE),
agências de fomento, agências como estabelecimentos (correio) e agora o contrato de
agência do novo Código Civil. A Constituição Federal (artigos 21 e 177) quando fala
de entes reguladores utiliza órgão regulador e não agências. O nome correto seria
Autoridade Reguladora Independente. Só o Estado de São Paulo, que implantou o
órgão antes do Governo Federal, adotou o nome Comissão de Serviço Público de
Energia. Os outros estados, como sempre, acompanharam o Governo Federal.
Em relação ao seu papel, uma nova confusão de interpretação da língua. Regulação,
para nós, é o que nos Estados Unidos de conhece como deregulation, que é um papel
do Estado, da sociedade. Provavelmente para amenizar as críticas dos sindicatos e da
área acadêmica contra a privatização, que passaram a pregar que estava em marcha
um processo de desregulamentação, ou seja, fazer vista grossa para as manobras do
mundo dos negócios, aceitou-se a palavra regulation, que para nós significa
regulamentação, um papel do Governo.
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Outras interpretações errôneas ocorreram também pela falta de cultura econômica
em vivência democrática. Grande parte das nossas autoridades não encontra
distinções entre políticas de Governo, políticas de Estado, políticas públicas e
políticas regulatórias.
Não conseguem entender que uma agência executiva (SUDENE) é um órgão do
Governo, porque lhe cabe implantar as políticas do governo para o desenvolvimento
regional. Uma agência reguladora (ANEEL) é um órgão do Estado, da sociedade,
que vai ao longo de uma concessão de 30 anos assegurar que uma política de governo
foi implantada, passou a ser uma política de Estado e esse conjunto é uma política
pública que passa a condicionar a política regulatória.
Faltou água em 2001, mas o racionamento deveu-se também às indefinições do
marco regulatório. O modelo das agências é adequado para o Brasil, mas foi feito na
correria e realmente precisa ser aperfeiçoado. Em recente ranking do Banco Mundial
sobre a qualidade regulatória, numa comparação de 0 a 100, o Brasil ficou com 62 de
nota.
A Argentina está avaliada em 20, o México em 68, os Estados Unidos em 92 e a
Inglaterra com 98 pontos. Certamente o Congresso aprovará uma oitava versão,
modificando a coincidência do mandato dos dirigentes, desvinculando o contrato de
gestão dos Ministérios e do contingenciamento de recursos, alterando a forma de
atuação do ouvidor e equacionando a questão da prestação de contas para termos a
certeza de que um projeto de poder não venha a se sobrepor a um projeto de governo,
interesse de todos nós, democráticos.

3.6

PROPOSTAS PARA O SETOR ENERGÉTICO
DO ESTADO DE ALAGOAS

Propostas para o setor energético do Estado de Alagoas desenvolvidas no Fórum
Alagoano de Eficiência e Desenvolvimento Energético Sustentável (FAEDES),
realizado na Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, em abril/maio/junho de
2002.
1) CAPITAL PRIVADO PARTICIPA DA EXPANSÃO DO SISTEMA E
NÃO PRIVATIZA AS GERADORAS FEDERAIS, QUE NÃO MAIS
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ATUARIAM NO MERCADO, A NÃO SER PARA CUMPRIMENTO DO
Art. 21. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Quando da definição do modelo, as geradoras estatais seriam privatizadas e
participariam do mercado. Elas não foram privatizadas e não existem mais
condições políticas de se vender essas empresas. Participam com 93% da
energia produzida no país, a chamada “energia velha”, a um preço de US$ 15
porque seus investimentos já estão bastante depreciados. O preço de geração
das térmicas e da “energia nova” é de US$ 38. Não há como competir dessa
maneira. Assim, elas não devem mais participar do mercado e a lei precisa ser
modificada. Se o capital privado é necessário, essa participação deve ser
estimulada e as estatais não mais fariam investimento na expansão, a não ser
quando existir a possibilidade de faltar energia. Nesse caso a responsabilidade
constitucional exige essa postura do Governo.
2) A PARTIR DE 2006, TODOS OS CONSUMIDORES, INCLUSIVE
RESIDENCIAIS, SEJAM LIVRES PARA ESCOLHEREM OS SEUS
FORNECEDORES DE ENERGIA ELÉTRICA.
Consumidor livre é aquele que tem opção de escolher o seu fornecedor. Essa
filosofia é importante para que apareçam novas tecnologias, haja competição,
baixem os preços e sejam minimizados os desperdícios de energia. Estava
previsto que a partir de 2005 todos os consumidores seriam livres. Em função
dos problemas criados pelo racionamento, está sendo feita uma revisão nesse
cronograma. Entretanto, só se tem falado nos consumidores de alta tensão. Os
consumidores de baixa tensão, inclusive residenciais, estão sendo esquecidos e
é muito importante que eles não sejam obrigatoriamente cativos da
concessionária de distribuição.
3) REGULAR E FAZER FUNCIONAR UM MERCADO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
O funcionamento de um mercado de energia é importante para a competição e
a redução de preços. O mercado brasileiro não funcionou com as regras atuais e
está travado por questões de indefinição nas suas regras e na questão do
pagamento de impostos. Até o momento foram feitas transações no valor de R$
20 bilhões, sem ninguém ter recebido o que vendeu e ninguém ter pago o que
comprou. Um dos entraves é a cobrança de PIS/COFINS, taxando mais de
uma vez a mesma energia e incidindo impostos sobre encargos e taxas que não
se referem a venda física de energia. A Receita Federal reclama os R$ 740
milhões de impostos e ainda está estudando se essas operações são de venda de
energia (prestação de serviço ou a comercialização de um direito de venda de
energia).
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4) VIABILIZAR UMA TERMELÉTRICA EM ALAGOAS COMO ÚNICA
FORMA PARA QUE O GÁS NATURAL DAS NOSSAS JAZIDAS SEJA
AQUI UTILIZADO.
A única forma do gás natural existente no subsolo alagoano ser utilizado
localmente é através de um grande volume: uma termelétrica. Caso seja
viabilizada a venda do gás para outras térmicas do PPT (Programa Prioritário
de Termeletricidade), não haverá mais reservas para aplicação em Alagoas.
5) CRIAR UM MERCADO SECUNDÁRIO PARA O GÁS NATURAL.
Independente da térmica para gerar energia elétrica em grandes volumes, é
necessário que se viabilize novas tecnologias e novos equipamentos para
substituição de chuveiros elétricos, sistemas de ar condicionado e refrigeração
em geral, geração de energia para autoprodutores em hotéis, shoppings, grandes
instalações comerciais e até para opção de modificação no regime tarifário, para
sair do convencional e passar a funcionar com a tarifa azul, ou verde,
reduzindo a conta de energia elétrica.
6) INVERTER A CURVA ASCENDENTE DAS TARIFAS DE CURTO
PRAZO DA ENERGIA ELÉTRICA, DEFENDENDO A ADOÇÃO DE
SUBSÍDIOS ORIGINADOS NO PRÓPRIO SETOR ENERGÉTICO.
Atualmente a tendência das tarifas de energia elétrica está em alta. O seguro
apagão vai aumentar, as térmicas emergenciais a diesel podem funcionar no
próximo ano, a universalização dos serviços começará a ser implantada, o
realinhamento tarifário vai aumentar o preço para a indústria, os necessários
subsídios que vão ser criados para as térmicas e para as fontes alternativas, a
prorrogação da RGR (Reserva Global de Reversão), o aumento na CCC (Conta
de Consumo de Combustíveis) nos próximos anos, as definições dos
parâmetros da revisão tarifária que vai ser feita no próximo ano para 40
empresas, a inflação mais alta, tudo isso significa pressão nos preços que
precisa ser acompanhada.
7) LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A LOCALIZAÇÃO DAS FONTES
GERADORAS PARA DEFINIR AS TARIFAS DE TRANSMISSÃO.
Essa é uma tese que vai baratear o custo do gás natural para uso nas
termelétricas. Será vantagem para Alagoas. Hoje o custo da transmissão de
energia independe do local em que ela é gerada, porque entra no rateio de
todas as linhas.
8) CRIAÇÃO DO CONSELHO
ENERGÉTICA (CEPE)
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Não havia planejamento integrado e coordenado, nem em nível nacional, nem
em nível estadual. Existia planejamento setorial que era colocado nos
orçamentos. Assim, as empresas de energia elétrica faziam o seu
"planejamento", que não era energético e sim elétrico, e isso era considerado o
planejamento governamental. Com a privatização isso deixou de ser feito, pois
passaram a atuar como empresas competitivas. Antes mesmo do planejamento
é preciso que existam políticas energéticas.
O governo federal, acompanhado do governo estadual, esqueceu que na
privatização das empresas o que foi concedido foi apenas a exploração dos
serviços, ficando ainda sob sua responsabilidade a política energética, a
legislação, a regulamentação, a normatização, o acompanhamento dos
resultados, dentre outras competências constitucionais. O Governo Federal
criou o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e está
reestruturando o Ministério das Minas e Energia para que possa planejar,
acompanhar e propor alterações no desenvolvimento da questão energética.
9) CRIAÇÃO DA SECRETARIA
TELECOMUNICAÇÕES.

DE

MINAS,

ENERGIA

E

Com base no que foi dito acima, extensivo aos setores de minas e
telecomunicações, propomos uma estrutura estadual para o cumprimento
dessa missão. A princípio, para o caso da energia, teríamos as seguintes
atribuições:
-

INCENTIVAR A COGERAÇÃO DE ENERGIA.
A vocação energética do Estado de Alagoas é para o uso do bagaço de cana
para gerar energia elétrica e vapor;

-

ELABORAR PLANO DE REDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE
EQUIPAMENTOS DE COMPROVADA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PARA USO NA COGERAÇÃO.
Os equipamentos de comprovada eficiência energética geralmente são
importados. Se os impostos não tiverem um outro tratamento, passaremos
o comprar equipamentos menos eficientes, gerar menos energia e assim
também gerar menos impostos.

-

INCENTIVAR O USO DAS ENERGIAS SOLAR E EÓLICA, COMO
FONTES COMPLEMENTARES.
As energias solar e eólica não devem ser tratadas como alternativa e sim
como complementares. Devem ser trabalhadas em pequenos
aproveitamentos, podendo o somatório dos pequenos ser uma grande fonte
de energia.

-

IMPLANTAÇÃO DE UMA LEI QUE CRIA O DIA ESTADUAL DE
COMBATE AO DESPERDÍCIO.
O argumento aqui é para a energia, mas como desperdício podemos

R EC URS OS E NE RGÉ TIC OS

265

G E STÃO

D A EN ERG I A

também considerar água, papel e tantos outros. Seria um dia de muita ação
para sempre lembrar esse fato.
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-

VOLTAR A ELABORAR O BALANÇO ENERGÉTICO ESTADUAL.
Alagoas deixou de fazer o seu Balanço Energético em 1986. Ou seja, não
temos contabilidade energética.

-

DEFINIR
UMA
MATRIZ
ENERGÉTICA
ESTADUAL
SUSTENTÁVEL E DEFENDER A TESE DE QUE A MATRIZ
ENERGÉTICA BRASILEIRA SEJA O SOMATÓRIO DAS MATRIZES
ENERGÉTICAS ESTADUAIS.
Se não temos contabilidade energética, não temos matriz energética e não
podemos conscientemente, fazer planejamento energético. O ideal seria
que a matriz energética nacional fosse o somatório das matrizes energéticas
estaduais. Assim estaremos aproveitando ao máximo as potencialidades
locais.

-

DESENVOLVER PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
PARA O USO E A GESTÃO DA ENERGIA.
Esse é um investimento indispensável para o progresso e o
desenvolvimento energético.

-

IMPLANTAR O ADMINISTRADOR DE ENERGIA NAS EMPRESAS
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL.
A energia, simplesmente não é administrada. Isso ficou comprovado no
período de racionamento. As contas são centralizadas na Secretaria da
Fazenda, os órgãos não tomam conhecimento do valor, não são analisadas,
não existe gente capacitada para analisar e o pagamento é feito.

-

IMPLANTAR PROGRAMA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA
ÁREA DE ENERGIA.
Por lei, a CEAL é obrigada a aplicar 0,25% do seu faturamento anual em
pesquisa e desenvolvimento. Esse dinheiro, que é aqui gerado, tem que ser
gasto aqui, para que possa criar empregos, desenvolver a ciência e a
tecnologia local e trazer resultados para o povo alagoano. É preciso se
preparar para isso.

-

IMPLANTAR PROGRAMA ESTADUAL DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA, COM PROJETOS PARA TODOS OS SEGMENTOS
DE CONSUMO, INCLUSIVE PRÉDIOS PÚBLICOS.
Economizar energia ainda é a melhor solução para a questão energética.
Melhor solução para a criação de empregos, para a economia, para o bolso
do consumidor e para o meio ambiente.

-

IMPLANTAR PROGRAMA ESTADUAL DE ENERGIA E MEIO
AMBIENTE.
A energia é uma peça indispensável ao desenvolvimento, mas qualquer
consumo de energia significa um impacto negativo no meio ambiente
global. Um problema ecológico hoje é um problema social amanhã e é
preciso que o crescimento, o desenvolvimento, seja feito com o menor
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impacto energético negativo possível, ou seja, com um processo de
desenvolvimento energético sustentável no longo prazo.
-

INCENTIVAR MODIFICAÇÕES NOS CÓDIGOS DE OBRAS PARA
A CONSIDERAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS
EDIFICAÇÕES.
Hoje não se vende uma casa, um apartamento, uma construção qualquer
pelo seu desempenho energético, que reduzirá o custo da energia no longo
prazo. E uma das formas de se fazer eficiência energética, de se fazer a
penetração de fontes alternativas na matriz energética, é através da
construção civil, razão pela qual é necessário fazer modificações nesse
sentido nos códigos de obras.

10) RESOLVER A QUESTÃO DA PROPRIEDADE DA CEAL.
Sem a questão da propriedade resolvida, a CEAL tem trabalhado muito no
curto prazo. Obviamente que essa falta de investimento com uma visão de
longo prazo é prejudicial ao Estado.
11) ASSEGURAR QUE O FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ALAGOAS (ARSAL)
NÃO VAI SE DESVIRTUAR DA LEI QUE A CRIOU.
Uma agência reguladora não deve nem ser entendida, nem se comportar como
órgão do Governo. Ela tem que ser independente, técnica, administrativa e
financeiramente falando. Não pode estar envolvida com a política
governamental do dia a dia porque perderá a sua credibilidade de árbitro dos
conflitos e seu poder de fiscalização. Por isso é que, na filosofia na lei, ela é um
órgão da sociedade.
12) ELABORAÇÃO DE UM CONTRATO DE GESTÃO ENTRE A ARSAL
E O EXECUTIVO.
As agências reguladoras são a última instância das decisões administrativas,
mas por outro lado recebem recursos, têm que prestar contar e precisar
delimitar muito bem o seu campo de ação, para não de confundir com as ações
pertinentes ao Executivo no campo da energia. Um contrato de gestão pode ser
a solução para esta delicada questão
13) ARSAL SEJA FISCALIZADA POR UMA COMISSÃO EXPECÍFICA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
Uma agência reguladora é criada por lei, e como já dissemos, tem que se
posicionar como um órgão da sociedade. Cabe também ao Legislativo fiscalizar
todos os atos executivos provenientes das leis ali aprovadas. Assim propomos
que seja criada uma comissão específica para tal fim naquela Casa.
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14) APOIAR O RETORNO DO PROALCOOL.
O PROALCOOL é um bom programa para o Estado de Alagoas e para o Brasil
de uma maneira geral. Teremos menor poluição ambiental e maiores
excedentes de bagaço, que poderão gerar mais energia para venda.
15) ALOCAR RECURSOS PARA ENERGIA NO ORÇAMENTO
ESTADUAL E DOS MUNICIPIOS VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE ENERGIA NO ESTADO.
Antes de 1988, tínhamos o IUEE (Imposto Único sobre Energia Elétrica),
recolhido na conta pela concessionária e destinado por ela para cada
município. Com a Constituição de 1988, esse imposto foi extinto e criado o
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que continua
sendo recolhido pela concessionária, mas repassado para o Estado e desse aos
municípios. Nesses montantes estão embutidos valores que devem ser
reaplicados em energia, via orçamentos, estadual e municipais. Isso não tem
ocorrido e como a concessionária está dimensionada para ser uma empresa
competitiva só investe em aplicações com retorno econômico. Assim, fica
prejudicada a universalização dos serviços. Por outro lado, a universalização
sendo feita pela concessionária, vai gerar uma tarifa maior para o consumidor.
Esse investimento tem que ser feito em parceria dos acionistas, com os ganhos
de produtividade repartidos e pelo contribuinte.
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PONTOS
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

A

D A EN ERG IA

DESTACAR

A importância das linhas de transmissão para transferências inter-regionais
em um sistema elétrico de base hidráulica num país de dimensões
continentais.
As concessionárias de energia elétrica que operam no Brasil e a geopolítica
empresarial.
Comentários e análise sobre o novo modelo do setor elétrico, chamando a
atenção que ele não foi ainda regulamentado.
Alguns tópicos sobre regulação e sua importância, assunto ainda muito
pouco conhecido do direito brasileiro.
A importâncias das agências reguladoras e de um marco regulatório claro e
estável para a atração do investimento privado na infra-estrutura
econômica.
Propostas para o setor energético no Estado de Alagoas.
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