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Os países consomem
energia de modo
diferente, e esse
consumo é
determinado pelo
clima, pela estrutura
produtiva e
política industrial e
até mesmo pela
política de
distribuição de renda
adotada em certa
localidade

N
ão é objeto deste artigo
discorrer sobre as causas
da atual crise do setor elé-
trico, já que são por de-
mais conhecidas e comen-
tadas. Apenas citaria as

mais importantes, que foram conseqüências
da aposta que o governo federal fez no tal de
Mercado e na religião chamada Estado Míni-
mo. A retirada do Estado do setor produtivo
com as privatizações a la BNDES, da
desregulamentação e da reestruturação do
setor elétrico e do fim do planejamento
deliberativo do Grupo Coordenador do Pla-
nejamento do Sistema Elétrico (GCPS), alia-
da à falta de um planejamento energético in-
tegrado, foram determinantes para a decadên-
cia do setor.

Não se pode deixar de mencionar, ainda,
a proibição às estatais do setor energético de
investir na geração, agravando a descapi-
talização do setor e contribuindo para gerar
a crise hoje vivida. De acordo com protoco-
lo assinado com o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), esses investimentos passaram
a ser contabilizados como gastos e, assim, tra-
tados no cálculo do superávit primário. Mes-
mo com as elevadas tarifas de eletricidade e
toda a generosidade do Tesouro Nacional
para atrair empresas para o setor energético,
principalmente multinacionais, os investi-
mentos, tanto das estatais como das empre-
sas privadas, não responderam à demanda do
setor.

Como o mal está feito, resta-nos agora
buscar soluções para atenuar a crise. Nesses
momentos é que se resgatam as lembranças,
as experiências inovadoras de suprimento
energético e o enorme potencial existente nas
chamadas fontes alternativas, como a ener-
gia solar, a eólica, a biomassa, entre outras, e
nos processos de co-geração.

Conceitos e definições � Inicialmente, é pre-
ciso definir ou redefinir conceitos no campo
da energia, de modo a facilitar o que aqui se
propõe. Energia é um conceito muito mais
amplo do que tem sido tratado pelos meios
de comunicação e entendido pela maioria da
população. A questão energética é altamente
complexa, pois possui implicações e profun-
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das interações com os campos social,
ambiental, econômico, político, estratégico
e tecnológico. Não se pode tratar a questão
energética dissociada das demais questões que
ela impacta. Um debate que considera as
externalidades associadas à questão o enrique-
cerá sobremaneira.

Tecnicamente, energia é a capacidade ou
o potencial de realizar algum trabalho por
ou sobre um corpo. A energia nunca é criada
ou destruída, mas sempre transformada, ou
melhor, convertida em outras formas de ener-
gia. Recursos energéticos referem-se à dispo-
nibilidade de energia contida nas fontes pri-
márias de energia, que são aquelas providas
pela natureza de forma direta, como o car-
vão mineral, o petróleo, o gás natural, a ener-
gia hidráulica, a radiação solar, os ventos, a
biomassa (lenha e derivados, derivados da
cana de açúcar, resíduos agrícolas ) e os mate-
riais radioativos fissionáveis, como o urânio
e o tório.

Essas fontes primárias podem ser
consumidas diretamente em seu estado bruto
ou então processadas nos centros de transfor-
mação (hidrelétricas; usinas eólicas; sistemas
fotovoltaicos; termelétricas nucleares, a gás ou
outro combustível; refinarias; destilarias), onde
são convertidas em fontes secundárias, como
eletricidade, gasolina, óleo diesel, óleo com-
bustível, álcool e carvão vegetal. Neste artigo,
a palavra energia, quando não especificada sua
forma (elétrica, mecânica, eólica, etc.), desig-
nará todas as fontes em geral.

O conceito de alternativas energéticas se
prende aos processos de conversão de energia,
que são utilizados como alternativa ou com-
plemento ao parque gerador convencional
(hidrelétricas e termelétricas a combustíveis
fósseis ou nucleares de grande porte), que pos-
suem uma predominância na matriz
energética. Dessa forma, a biomassa, por ain-
da ocupar lugar de destaque na matriz
energética, não se enquadraria no conceito.
Entretanto, devido à sua grande perda
percentual nessa matriz, ano a ano, é necessá-
rio reenquadrá-la na categoria de alternativas.

Essas fontes de geração se constituem, em
geral, em processos que utilizam unidades de
médio e pequeno portes, na maioria dos ca-
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sos, de forma distribuída ou descentralizada.
Quando essas fontes estão conectadas ao sis-
tema de distribuição da concessionária ou
operam de modo isolado (stand-alone), são
também conhecidas como fontes de geração
distribuída.

As fontes energéticas podem também ser
classificadas como renováveis ou não-
renováveis, cujas definições são várias. Gros-
so modo, podemos afirmar que fontes não-
renováveis são aquelas cujo estoque ou cuja
reserva sempre varia negativamente durante
a sua utilização. Nessa definição, enquadram-
se todos os combustíveis fósseis e elementos
fissionáveis (urânio e tório). A fonte
renovável é aquela em que é possível a repo-
sição continuada do seu estoque � por vezes
considerado ilimitado � para atender a deter-
minado consumo. Como exemplos, a ener-
gia hidráulica, a biomassa, a radiação solar, o
vento, as marés.

Consumo x Oferta � Embora a utilização
de determinada fonte de energia impacta no
equilíbrio entre a oferta e o consumo de ou-
tras fontes ou energéticos alternativos, exis-
tem diferenças entre as várias manifestações
da energia. Com relação à crise hoje vivida,
o mais correto seria pensar em desequilíbrio
na relação oferta e consumo de energia elé-
trica ou crise no setor elétrico, e não em crise
energética propriamente dita. De fato,
energéticos como petróleo, gás natural, álco-
ol, carvão e outros não estão sofrendo pro-
priamente uma crise, embora, por serem
interdependentes, sejam afetados de certo
modo. Em 1973, o mundo inteiro conheceu
uma crise de energia devido ao embargo e à
quadruplicação dos preços do petróleo, que,
historicamente, ficou conhecida como a Cri-
se do Petróleo. O Brasil, no final da gestão
Sarney, conheceu uma crise de abastecimen-
to do álcool sem configurar, contudo, uma
crise energética global.

Um desequilíbrio energético pode ser
analisado tanto pelo lado da oferta quanto
pelo lado da demanda. Não se pode pensar
unilateralmente a questão, desfigurando sua
integração e sua interdependência. Toda so-
lução para o problema energético será falha,
em médio ou longo prazos, se for resolvida

apenas a questão da oferta de energia ou ape-
nas a questão da sua demanda. O modo de
como perceber e atuar nessa questão fará a
diferença entre os tipos de sociedade e o modo
de vida desejado.

Por diversas fontes, dois argumentos po-
dem obscurecer uma visão mais ampla do pro-
blema. Trata-se da tentativa de associar, de
maneira automática e não analítica, o aumen-
to do consumo de energia ao crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB � elasticidade/
renda) � e de insistir no uso do Índice de Con-
sumo de Energia per capita como demonstra-
tivo de crescimento econômico e social.

Quanto ao primeiro argumento, verifica-
se que, de acordo com dados do Balanço
Energético Nacional de 2000, embora o PIB
nacional tenha crescido de maneira desigual
ano a ano, o consumo de energia tem perma-
necido mais ou menos constante. Isso pode
ser explicado pelo fato de que os vários seto-
res da economia, que agregam diferentes va-
lores de PIB por consumo de energia, cres-
cem de maneira desigual. O ideal seria que o
PIB crescesse sempre mais que o consumo de
energia, demonstrando maior eficiência e
produtividade econômica da sociedade. Evi-
dentemente, a escassez de energia é ingredi-
ente determinante para a redução do cresci-
mento econômico, principalmente quando
outras variáveis econômicas estão bem fun-
damentadas. Porém, sua abundância não im-
plica necessariamente crescimento do PIB.

Por outro lado, notamos que, no Brasil, a
participação da energia elétrica no consumo
global tem aumentado anualmente. Esse peso
maior da eletricidade na matriz energética em
relação a outros energéticos pode sinalizar
uma maior utilização de eletrodomésticos no
setor residencial; a substituição de equipamen-
tos industriais ou comerciais que antes con-
sumiam outros energéticos, como lenha, óleo
combustível e outros; ou o incremento de
indústrias eletrointensivas.

Quanto ao segundo argumento, a adoção
do Índice de Consumo de Energia per capita
não pode ser utilizado para demonstrar o grau
de desenvolvimento econômico ou social de
um país ou Estado. Os países consomem ener-
gia de modo diferente, e esse consumo é de-
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Nenhum outro país
possui tamanha
maleabilidade de
transferência de
energia elétrica como
o Brasil, mas essa
maleabilidade tem
sido prejudicada pela
falta de
investimentos nas
áreas de transmissão
e distribuição

Setor Consumo

Energia (10³tep)

PIB Setorial

(10
6
US$)

Cons/PIB

(tep/US$x10³)

Serviços 69.743 411.323 0,170

Industrial Total 86.329 220.422 0,392

Energointensivos 28.205 22.224 1,269

Total Brasil 218.109 773.229 0,282

Tabela

Consumos de Energia em Alguns Setores da Economia Brasileira

Fonte: Balanço Energético Nacional, 2000
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terminado pelo clima, pela estrutura produ-
tiva e política industrial e até mesmo pela
política de distribuição de renda adotada em
certa localidade. Países situados em latitudes
acima dos trópicos, por exemplo, consomem
uma quantidade enorme de energia nos siste-
mas de aquecimento, que têm pouquíssima
influência na evolução do PIB, enquanto que,
nos países intertropicais, esse consumo não é
significante.

A maneira como é consumida a energia
pelas diversas classes sociais merece também
uma atenção especial. Essa variável tem sido
constantemente ignorada nos debates envol-
vendo a questão energética. �Quem e qual é
o percentual da população que consome a
energia total ofertada no País?�; ou melhor,
�Qual é o grau da democratização da deman-
da energética?�. Essa é a pergunta que deve-
ria ser respondida antes de qualquer planeja-
mento energético mais justo. A resposta é um
poderoso instrumento de análise socioeco-
nômica, que deveria balizar as políticas nacio-
nais do setor de energia.

Impactos na indústria � Um exemplo de
como a política industrial impacta na ques-
tão energética é a grande presença de indús-
trias eletrointensivas no parque industrial do
País. Essas indústrias possuem um alto con-
sumo energético, mas que agregam relativa-
mente pouco valor ao PIB (ver tabela). Ain-
da que decrescente, o Brasil possui também
um alto conteúdo elétrico no PIB (relação
consumo de energia/PIB), sendo a participa-
ção da eletricidade na matriz energética uma
das maiores do mundo.

Os países mais ricos do planeta têm prati-
cado, desde a década de 70, a política de envi-

ar suas indústrias eletrointensivas para os
países menos industrializados, que é uma
maneira de exportar poluição e importar
energia barata. Ainda de quebra, exportam
capitais, via empréstimos, para investimen-
tos em fábricas de alumínio, celulose e
ferroligas e mesmo em hidrelétricas. Isso
mostra o quão forte é o conteúdo político
contido na questão energética.

Feitas as considerações iniciais, serão ex-
postas e comentadas aqui as alternativas de
suprimento energético para ajudar no debate
que busca soluções para equacionar o pro-
blema energético. A questão, nesta discussão,
será restringida ao ponto de vista da oferta
de energia.

Alternativas energéticas e
potencial energético de
fontes alternativas

O Brasil é, de fato, um país abençoado. A
abundância de seus recursos naturais, minerais
e energéticos; a biodiversidade; a ausência de
grandes catástrofes naturais, como vulcões, ter-
remotos, tornados; a predominância de clima
agradável e terras férteis possibilitam um futu-
ro radioso e condições vitais para que se torne
uma potência econômica e socialmente justa.

A grande incidência de radiação solar e
os fatores terra fértil, relevo e chuvas bem
distribuídas ao longo do território nacional
(com exceção do sertão nordestino) criaram
as condições para que o País dispusesse de
um dos maiores potenciais energéticos do
planeta e cuja utilização ele tem desprezado
ou subutilizado, apesar da composição de sua
matriz energética ter uma significante parti-
cipação das fontes renováveis, conforme ates-
ta a figura da página 45.

Um levantamento dos potenciais de ge-
ração alternativa de energia de algumas fon-
tes é relatado a seguir. Deve-se considerar que
os critérios e condições arbitradas para cal-
cular os citados potenciais variam de autor
para autor. A valorização de um fator em
detrimento de outro, além de incorporar sub-
jetividades que contaminam sua precisão ci-
entífica, pode levar a previsões completamen-
te díspares entre esses autores. É preciso sem-
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pre citar, nestes estudos, quais foram as con-
dições e os limites adotados.

Co-geração �  É o processo de produção con-
junta de vapor e eletricidade, ou vice-versa, a
partir da queima de um combustível. Em vá-
rios processos industriais, o vapor gerado pela
queima de um combustível contém energia tér-
mica suficiente para gerar vapor de processo e
ainda eletricidade. Assim, o calor do combustí-
vel é aproveitado com mais eficiência. Essa
unidade de produção geralmente disponibiliza
ao mercado a energia elétrica excedente.

O potencial de co-geração no Brasil para
os setores químico, bebidas, siderúrgico, têx-
til, refinarias, cimento, papel e papelão varia
de 81.545 MW (se considerado o potencial
termodinâmico máximo) a 4.320 MW (se con-
siderado o potencial de mercado para 2004).
No setor sucro-alcooleiro, o potencial de ex-
cedente varia de 650 MW (para um tempo de
retorno de 1 ano e funcionamento de 5.840
horas/ano) a 2.850 MW (para um tempo de
retorno de 3 anos e funcionando 8.760 ho-
ras/ano). Os potenciais a seguir foram reti-
rados, em grande parte, do boletim �Plano
Decenal 2001/2010�, publicado pelo Comi-
tê Coordenador do Planejamento da Expan-
são dos Sistemas Elétricos (CCPE), que subs-
tituiu o GCPS.

Biomassa � É toda a matéria orgânica não
fossilizada em que é possível a extração de ener-
gia. Levantamento do Centro Nacional de Re-

ferência em Biomassa (Cenbio), em 2000, apon-
ta potenciais teóricos de geração de eletricidade
a partir do bagaço de cana, de resíduos agríco-
las e da madeira, que variam de 11.774 a 26.961
MW, considerando um baixo e um alto rendi-
mento do processo, respectivamente.

Pequenas Centrais Hidroelétricas
( PCHs)  � As PCHs são pequenos aprovei-
tamentos hidroelétricos, de potência máxi-
ma de 30 MW, funcionando a fio d�água ou
com uma barragem de, no máximo, 3 km².
Essa definição de PCH está na Resolução nº
394/88, da Aneel. De acordo com a Aneel,
até 2001 havia no Brasil cerca de 510 PCHs,
com uma potência instalada de cerca de 1.649
MW. Segundo a mesma agência, havia um
total disponível de cerca de 3.252 MW,
totalizando 304 aproveitamentos.

Eólica � A quantificação do potencial da ener-
gia eólica é tarefa altamente complexa dadas
as condições de imprevisibilidade do vento e
a grande influência da topografia. A deter-
minação precisa do regime de ventos é fator
decisivo para a tomada de decisão de se in-
vestir ou não em energia eólica. A rigor, só é
possível a mensuração mais criteriosa com a
medição pontual (localizada) de um sítio
eólico e, no máximo, uma projeção no en-
torno desse ponto quando o terreno não é
complexo. Existem programas de computa-
dor que fazem projeções para grandes áreas,
mas que têm um grau de incerteza propor-
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cional à área que se quer inventariar e inver-
samente proporcional ao tempo de medição.
No entanto, a técnica para prever esse po-
tencial tem sido cada vez mais aprimorada.
Já há um inventário de potencial eólico do
Nordeste brasileiro e outro do Paraná.

O Cepel está elaborando um projeto, em
conjunto com a Eletrobras, que apontará as
características dos ventos no Brasil, permitin-
do melhor avaliação dos sítios promissores
para a geração eólio-elétrica. Uma previsão do
GCPE aponta que os projetos eólicos no Bra-
sil, para sítios que têm dados de ventos medi-
dos, atingem cerca de 280 MW. Evidentemen-
te, o potencial eólico supera esse valor em cen-
tenas de vezes dada a enorme extensão do li-
toral e dos morros do Brasil, onde existe um
livre fluxo das massas de ar. Assim, é impres-
cindível que seja feito um grande programa
de identificação de sítios eólicos no País.

Energia solar � Considerando um fluxo de
radiação solar média no Brasil de 200 W/m²,
calcula-se que a energia solar que atinge o solo
brasileiro chega a 1.700 x 106 MW, ou seja,
cerca de 135 mil usinas de Itaipu. Mas isso
não representa definitivamente a disponibi-
lidade útil dessa energia. Essa radiação é utili-
zada por concentradores ou coletores planos
para a geração de calor ou por painéis
fotovoltaicos para a conversão direta em ener-
gia elétrica. Mesmo sendo a radiação solar
mais previsível que o vento, a quantificação
do potencial solar vai depender do rendimen-
to dos equipamentos de conversão, da dispo-
nibilidade de terreno e, obviamente, de fato-
res financeiros, como o custo dos equipamen-
tos e o tempo de retorno do investimento.

Conclusão � Uma das mais fúteis e pobres
discussões que pode haver no campo da ener-
gia é aquela que tem por finalidade a
santificação de uma fonte de energia e a con-
seqüente demonização das outras. Assiste-se
a várias dessas estéreis discussões sobre deter-
minada fonte de energia no intuito de mostrá-
la como a única alternativa viável. Alguns
lobistas ou defensores de uma fonte em par-
ticular, presentes em cada seminário que
acontece ao redor do mundo, ao tentarem
provar que a utilização da fonte de energia
que defendem é sempre a melhor solução, em

detrimento de outras, são até capazes de con-
vencer as platéias com números e/ou retóri-
ca.

Porém, jamais se devem perder de vista a
complexidade dessa questão e o fato de que a
adoção, em larga escala, de qualquer fonte
energética impacta profundamente em outras
atividades econômicas e sociais. Também é
importante reafirmar que não existe nenhu-
ma fonte energética totalmente isenta de im-
pacto ambiental. Todas elas, em menor ou
maior grau , provocam danos ao meio ambi-
ente se se considerar todo o seu ciclo de vida
� desde a fabricação do equipamento de con-
versão até a operação.

O Brasil necessita urgentemente de, sem
querer fazer trocadilho, reacender o debate da
questão energética em toda a sua complexida-
de. Inclusive em Minas Gerais. A questão
energética sempre embute uma opção políti-
ca. Em 1984, em acertada decisão do então
governador Tancredo Neves, a Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig) mudou
sua razão social de Centrais Elétricas para
Companhia Energética, de forma a incorpo-
rar outras formas de energia que não a hidre-
létrica de grandes barragens e, assim, conside-
rar a questão da energia de modo integrado.

Em nível nacional, a Cemig já foi a maior
referência e exemplo de concessionária no que
se refere às pesquisas e à aplicação em alter-
nativas energéticas. Contudo, a partir de
1985, essa vocação pioneira foi aos poucos
definhando e nem mesmo a atual crise do
setor elétrico deu impulso suficiente para, de
forma decisiva, reativarem na empresa a pes-
quisa e a utilização das fontes alternativas.

A idéia da construção de uma proposta
energética nacional que incorpore, da manei-
ra mais satisfatória, os pontos de vista social,
ambiental, econômico e técnico vai muito
além da discussão a partir da oferta. Deve ser
fundamentalmente precedida de uma visão
macro, holística e integrada do problema,
tanto pelo lado da oferta como pelo lado da
demanda de energia. Em se tratando da ofer-
ta, as opções energéticas em pequenas e gran-
des escalas devem ser consideradas sem pre-
conceitos ou outros interesses. Para resolver
o problema, só não valem as soluções
simplistas, tendenciosas e salvadoras.
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Uma das mais fúteis
e pobres discussões
que pode haver no
campo da energia é
aquela que
tem por
finalidade a
santificação de uma
fonte de energia e a
conseqüente
demonização das
outras


