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RESUMO 

 

O desenvolvimento sustentável e a própria sobrevivência da humanidade dependem 

da compatibilização da demanda por recursos energéticos com as limitações 

ambientais e necessidades humanas. Dessa maneira, torna-se fundamental 

compreender e mensurar a sustentabilidade energética. Para tanto, esse trabalho 

vale-se de princípios da economia ecológica e do planejamento integrado de recursos 

para identificar e analisar os fatores que afetam a sustentabilidade energética de um 

dado sistema. A partir desses fatores são definidos indicadores de sustentabilidade, 

os quais compõem uma metodologia concebida para avaliar o grau de 

sustentabilidade da produção de energia. Tal metodologia é testada em um estudo de 

caso da matriz elétrica paulista, a qual mostrou um nível próximo da sustentabilidade, 

mas com a necessidade de aprimoramentos. Por fim, são feitas reflexões sobre a 

robustez, a flexibilidade e as limitações da metodologia proposta, assim como 

recomendações para ajustes da composição da matriz estudada com o propósito de 

torná-la mais sustentável. 

 

Palavras-Chave: Sustentabilidade energética. Planejamento energético. Energia 

retornada sobre energia investida. Economia ecológica. Pegada ecológica. Produção 

de energia. 

  



ABSTRACT 

 

Sustainable development and the very survival of humanity depends on the 

compatibility of the demand for energy resources with environmental constraints and 

human needs. Thus, it is essential to understand and define metrics for energy 

sustainability. For that reason, this work draws on principles of ecological economics 

and integrated resource planning to identify and analyze the factors affecting energy 

sustainability of a given system. From these factors are defined sustainability 

indicators, which are the foundations for a methodology designed to assess the degree 

of sustainability of energy production. The methodology is tested on a case study of 

the electricity matrix of the State of Sao Paulo, which is close to a sustainable level 

even though requiring improvements in some aspects. Finally, reflections on the 

sturdiness, flexibility and limitations of the proposed methodology, as well as 

recommendations for adjustments in the composition of the case study matrix in order 

to make it more sustainable are made. 

 

Keywords: Energy sustainability. Energy planning. Energy return on energy invested. 

Ecological economics. Ecological footprint. Energy production. 
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Talvez seja melhor ser insano e feliz do que 

são e infeliz. Mas o melhor de tudo é ser são 

e feliz. O maior desafio futuro será se nossos 

descendentes poderão atingir esse objetivo. 

De fato, isso pode decidir se nós teremos 

algum futuro. 

 

3001: A Odisseia Final, Arthur C. Clarke 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para se atingir um estado de desenvolvimento sustentável (ROGERS et al, 

2008), (FAUCHEUX; O´CONNOR, 1998) faz-se necessária a compatibilização da 

necessidade por recursos energéticos com as limitações ambientais e demandas 

humanas. Alguns autores (NEUMAYER, 1999) chegam a preconizar a adoção do 

princípio da precaução, pelo qual as políticas energéticas devem considerar as 

incertezas e agir com base na pior hipótese no que diz respeito aos possíveis impactos 

ambientais. Em contrapartida, outros cientistas consideram que tal posição é 

demasiada conservadora, podendo ser mais prejudicial que os próprios problemas 

que estariam evitando. No lugar dela, são sugeridos modelos de análise de riscos, os 

quais ofereceriam uma visão mais clara das escolhas a serem feitas (GIDDENS, 

2011). No entanto, para limitar tais impactos a níveis toleráveis, esforços – não apenas 

econômicos, mas em diversas outras dimensões – serão impostos à sociedade. Por 

esse motivo, é inviável ignorar os custos de oportunidade apresentados pelas diversas 

medidas mitigadoras e adaptativas, dado que a escolha de opções inadequadas 

refletir-se-á na subutilização dos recursos disponíveis, tipicamente escassos. Assim, 

para se atingir o objetivo desejado, ou seja, a maximização dos níveis de 

sustentabilidade, é preciso empregar princípios econômicos integrados às limitações 

de capital natural e humano, abordagem preconizada pela economia ecológica (DALY; 

FARLEY, 2004). 

Diversos estudos são dedicados a avaliar os impactos causados pelo uso dos 

recursos energéticos; no entanto, há escassez de trabalhos que tentam, de fato, 

identificar os limites para os quais o uso de um recurso é, de fato, sustentável. As 

avaliações de desempenho do setor elétrico são baseadas sobremaneira em critérios 

técnicos e econômicos, onde normalmente se pretende maximizar o valor presente 

dos recursos disponíveis (sejam eles econômicos ou materiais). Tal postura é 

(NEUMAYER, 1999), incongruente com qualquer definição de sustentabilidade, uma 

vez que ela dá importância infinitesimal a qualquer evento no futuro distante quando 

se adota uma taxa de retorno superior a zero. 

Alguns trabalhos colocam a questão energética sob a ótica social, política e 

ambiental (FUJII, 2006), (GIMENES, 2004) e (BOYLE; EVERETT; RAMAGE, 2003). 

Os dois primeiros adotam técnicas desenvolvidas no Planejamento Integrado de 
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Recursos – PIR, o qual analisa os recursos energéticos considerando aspectos 

técnicos, ambientais, políticos e sociais. É preciso, no entanto, definir métricas 

capazes de analisar as práticas e opções tomadas no setor elétrico sob o prisma da 

sustentabilidade. Isso permitirá a avaliação do grau de sustentabilidade dos sistemas 

energéticos e também a indicação de medidas apropriadas para a obtenção e 

manutenção de níveis adequados. Sem isso, a produção de energia corre o risco de 

tornar-se insustentável não apenas para o setor energético, mas também para o meio 

natural e para a sociedade, causando graves impactos potencialmente irreversíveis 

para ambos. 

Tal questão torna-se mais importante quando se observa a existência de uma 

grande correlação entre a demanda de energia e o crescimento econômico. Por outro 

lado, o crescimento populacional também implica em uma demanda crescente para 

suprir as necessidades energéticas de cada indivíduo da sociedade1. De acordo com 

as perspectivas de crescimento apontadas pela Agência Internacional de Energia 

(IEA, 2012), a demanda primária de energia deverá crescer aproximadamente 35% 

entre 2010 e 20352, o que implicará limites mais estreitos3 para a obtenção e 

manutenção de um estado de sustentabilidade energética.  

 

 

 

                                            
1 O aumento do consumo de energia se deverá, além do próprio crescimento populacional, da 
necessidade de oferecer condições mínimas de vida à parte da população global que vive, ainda, em 
condições precárias. (GOLDEMBERG; VILLANUEVA, 2003) apresentam uma introdução às relações 
entre energia, meio ambiente e desenvolvimento humano. 
2 Estima-se que o crescimento da demanda primária de energia será de 70% entre 2013 a 2030 no 
Brasil (EPE, 2014) e de 153% entre 2005 e 2035 no estado de São Paulo (SECRETARIA DE ENERGIA, 
2011), o que mostra a gravidade da questão para o planejamento energético no Brasil. 
3 A discussão sobre a capacidade da Terra de absorver os impactos decorrentes do crescimento da 
população é antiga. No fim século XVIII, Thomas Malthus escreveu “Um Ensaio sobre o Princípio da 
População”, onde aponta que o crescimento da população inevitavelmente levaria à fome, dada a 
impossibilidade da produção de alimentos acompanhar a demanda crescente da população. Mais 
recentemente, o Clube de Roma, uma associação informal de personalidades de destaque na política, 
ciência e outras áreas, apoiou a elaboração do relatório intitulado “Limits to Growth” (MEADOWS et al, 
1972), onde se mostra que o crescimento dos impactos sobre a Terra, se não controlado, atingiria seu 
limite, potencialmente levando à drástica queda da qualidade de vida, da atividade econômica e da 
própria população. A questão permanece válida, sobre a qual se dedicam cientistas e formuladores de 
políticas públicas das mais diversas áreas. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar um arcabouço teórico adequado 

à análise da sustentabilidade de um sistema energético, entendendo-se como 

sustentabilidade a manutenção de um estado de equilíbrio permanente – ainda que 

dinâmico – entre os elementos sociais e naturais, com a garantia de níveis mínimos 

de desenvolvimento humano. Em outras palavras, pretende-se desenvolver um novo 

conceito de sustentabilidade energética, englobando a segurança energética, o 

equilíbrio econômico, o desenvolvimento humano e a preservação ambiental. Para 

tanto, são empregados conceitos de economia ecológica e desenvolvimento 

sustentável para a análise de sistemas energéticos, sejam estes definidos pelos 

limites de uma empresa, um estado ou um país. 

Com o arcabouço teórico discutir-se-á a sustentabilidade da matriz de geração 

elétrica do estado de São Paulo através do desenvolvimento de um estudo de caso 

capaz de ilustrar as possibilidades e limitações da teoria criada. Em outras palavras, 

deseja-se avaliar o limite de produção de energia que o estado é capaz de produzir 

de maneira sustentável. Isso permite a discussão qualificada de estratégias 

adequadas para o fomento de práticas sustentáveis, subsidiando-se assim as 

atividades de planejamento energético. Mais especificamente, serão apresentadas 

propostas para a alteração da matriz elétrica paulista em direção a um nível adequado 

de sustentabilidade com a otimização dos fatores econômicos, humanos e naturais no 

decorrer do processo. 

 

 

1.2 APLICAÇÕES 

 

O estudo em questão servirá como base para a avaliação da sustentabilidade 

da produção de energia de tal modo que sua aplicação poderá ser realizada em 

diversos níveis institucionais. Desde uma empresa planejando a expansão, adaptação 

e atualização de seus processos energéticos até os responsáveis pela definição de 
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políticas públicas em âmbito regional ou nacional poderão aplicar os resultados da 

tese para a análise da sustentabilidade energética.  

Um campo especialmente propício para a aplicação dos resultados é o 

planejamento energético de longo prazo, o qual deve considerar aspectos estratégicos 

para o país, incluindo o mérito social e ambiental, condições necessárias tanto para o 

desenvolvimento humano quanto para a sustentabilidade. Esse trabalho é, de certo 

modo, um passo adiante em relação às metodologias de análise de desempenho e 

ranqueamento de recursos energéticos. Mesmo as ferramentas de classificação que 

tratam os recursos energéticos sob o prisma social, ambiental e político4 – abordagem 

preconizada, entre outras linhas, pelo PIR – empregam mecanismos de análise 

multicritério, mas não chegam a mensurar o grau de sustentabilidade de um recurso 

energético e, principalmente, de uma matriz energética. 

De modo mais específico, será possível avaliar o impacto causado pela 

produção de energia, identificando-se os caminhos mais adequados para obter-se a 

sustentabilidade de um sistema energético, uma necessidade crescente das 

empresas e instituições em geral, cada vez mais cientes de sua responsabilidade com 

o desenvolvimento sustentável. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 

 

O estudo propõe a formulação e exemplo de aplicação de uma teoria para 

análise da sustentabilidade de sistemas energéticos; para tanto, ele está organizado 

da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo apresenta as justificativas, objetivos e aplicações 

possíveis da análise da sustentabilidade energética. 

                                            
4 Com a necessidade cada vez maior de se considerar questões sociais e ambientais no planejamento 
energético ganharam espaço metodologias para a análise multicritério de recursos energéticos. 
Exemplos interessantes dessa abordagem são apresentados por (FUJII, 2006), (BAITELO, 2011) e 
(RIGOLIN, 2013), os quais analisam as fontes de energia na Região Administrativa de Araçatuba – SP 
sob os preceitos do PIR. (DESTER, 2013), por sua vez, trata do ranqueamento multicritério de 
tecnologias energéticas, nesse caso em nível nacional. 
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O segundo capítulo traz a teoria sobre a qual se baseia a tese. Ele detalha o 

conceito de sustentabilidade energética, sua relação com os princípios do 

desenvolvimento sustentável e da economia ecológica. Nele também são definidos os 

principais conceitos utilizados na tese e apresentadas as três dimensões de análise 

da sustentabilidade energética (econômica, natural e humana), baseadas tanto na 

economia ecológica quanto no PIR. Por fim, são apresentadas as premissas adotadas 

para a elaboração da metodologia de análise. 

O terceiro capítulo mostra a metodologia de análise da sustentabilidade 

energética. Nele são exibidos como se deve estruturar a análise, os indicadores e 

respectivos limites a serem analisados para determinação do grau de sustentabilidade 

energética. 

O quarto capítulo contém a análise do grau de sustentabilidade energética de 

um estudo de caso, ilustrando as possibilidades e as limitações da metodologia 

apresentada.  

O quinto capítulo, por fim, traz as conclusões sobre a aplicabilidade da 

metodologia, assim como proposições de mecanismos para o fomento da 

sustentabilidade energética. 
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Eu gostaria de te contar uma revelação que 

eu tive durante o meu tempo aqui. Ela me 

ocorreu quando eu tentei classificar sua 

espécie e me dei conta de que vocês não são 

mamíferos. Todos os mamíferos do planeta 

instintivamente entram em equilíbrio com o 

meio ambiente. Mas os humanos não. Vocês 

vão para uma área e se multiplicam e se 

multiplicam, até que todos os recursos 

naturais sejam consumidos. A única forma de 

sobreviverem é indo para uma outra área. Há 

um outro organismo neste planeta que segue 

o mesmo padrão. Você sabe qual é? Um 

vírus. Os seres humanos são uma doença. 

Um câncer neste planeta. Vocês são uma 

praga. E nós somos a cura. 

 

Agente Smith, The Matrix 
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2 SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A busca pela sustentabilidade (não apenas energética, mas sistêmica), deve 

considerar que a sociedade atual não apresenta um paradigma de desenvolvimento 

sustentável, e que a transformação necessária para o atingir é lenta e complexa, razão 

pela qual parte significativa dos sistemas (sejam energéticos, econômicos ou sociais) 

deve apresentar, atualmente, um grau de sustentabilidade aquém do desejado. Ainda 

que existam casos de sistemas isolados, de pequeno porte, considerados como 

exemplos de sustentabilidade5, ela ainda não ocorre em grande escala na sociedade. 

Tal consideração é especialmente importante quando recursos e esforços 

destinados à mudança de processos e paradigmas forem questionados por correntes 

contrárias, assim como pela sociedade em geral, que tem direito a decisões 

cientificamente bem fundamentadas. A obtenção da sustentabilidade depende da 

existência de um contexto democrático bem sedimentado, visto que ela deve, a priori, 

compreender o equilíbrio das expectativas e necessidades apresentadas pela 

sociedade em geral. 

É fundamental distinguir a sustentabilidade energética do conceito de energia 

renovável. Esta é a energia proveniente de processos naturais (como a luz do sol ou 

a força do vento) que são repostas a uma taxa superior ao seu consumo. Assim, são 

consideradas como energias renováveis a solar, eólica, geotérmica, hidráulica, 

biomassa e oceânica. Mas seu simples uso não assegura a obtenção da 

sustentabilidade energética. Em outras palavras, a produção e o uso de energias 

renováveis não é, necessariamente, sustentável; eles podem não ser capazes de 

suprir, num dado sistema, as necessidades humanas. Essa situação pode ser 

claramente compreendida quando se considera um sistema hipotético – por exemplo, 

uma comunidade isolada – onde a única fonte de energia é proveniente da biomassa. 

Se o uso energético da biomassa compete com a produção de alimentos, pode-se 

                                            
5 Entre iniciativas dessa natureza pode-se citar Tamera, uma comunidade com 160 pessoas, ocupando 
160 hectares na região do Alentejo – Portugal. Entre diversas iniciativas direcionadas a um estilo de 
vida sustentável, está o uso de biodigestores para produção de gás para cocção (TAMERA, 2014). 
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afirmar que seu uso é insustentável caso ele interfira de forma inaceitável no 

fornecimento de alimentos. Por outro lado, o uso de fontes de energia não-renováveis 

(fósseis ou nuclear) não implica em uma trajetória contrária à obtenção da 

sustentabilidade energética, desde que sua adoção faça parte de uma estratégia de 

transição para uma matriz energética baseada em fontes renováveis. O gás natural, 

fonte fóssil menos poluente de todas, é frequentemente sugerido como recurso 

energético de transição enquanto as fontes renováveis adquirem maior 

competitividade técnica e econômica. 

 

 

2.2 DEFINIÇÃO 

 

O relatório Brundtland6 (1987) é possivelmente o primeiro documento a 

apresentar uma definição de desenvolvimento sustentável, tendo ela se tornado uma 

das mais citadas atualmente. Certamente colaboram para isso sua precisão e 

simplicidade: “Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento que atende as 

necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de atender suas próprias necessidades”. Logo a seguir o relatório aponta que tal 

definição implica na necessidade de considerarem-se as limitações impostas pelas 

capacidades das tecnologias e sociedade de se valerem do ambiente para atender as 

demandas presentes e futuras da humanidade. Apesar disso, deve-se observar que 

tais limitações não são estáticas, mas dinâmicas, visto que as técnicas e gestão 

envolvidas no uso dos recursos naturais e nos efeitos causados ao planeta podem 

evoluir com o tempo, permitindo desse modo que haja crescimento econômico. 

A análise do papel da energia para o desenvolvimento sustentável mostra que 

ela é um insumo fundamental para o mesmo, estando também sujeita às limitações 

impostas pela necessidade de preservar recursos e limitar seus impactos para as 

próximas gerações. Desse modo, o desenvolvimento sustentável depende da 

disponibilidade de energia para atendimento das demandas atuais e futuras da 

                                            
6 O relatório Brundtland é assim conhecido por ter sido coordenado por Gro Harlem Brundtland, 
presidente da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ele foi publicado em 1987 
sob o título “Nosso Futuro Comum”. 
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sociedade; em outras palavras, o desenvolvimento sustentável necessita que a 

produção e uso da energia também sejam sustentáveis. 

Essa questão permeia diversos trabalhos relacionados ao uso da energia e 

ao planejamento energético. Para o InterAcademy Council, o qual trata justamente do 

desafio de atender a demanda da sociedade por energia de modo sustentável, 

“energia sustentável” corresponde a: 

(...) sistemas, tecnologias e recursos energéticos que sejam capazes de não apenas suprir, no 
longo prazo, as necessidades humanas – econômicas e de desenvolvimento – mas também o 
façam de forma compatível com (1) a preservação da integridade subjacente dos sistemas 
naturais essenciais, evitando, inclusive, mudanças climáticas catastróficas; (2) a extensão de 
serviços básicos de energia a mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo que atualmente não 
têm acesso a formas modernas de energia; e (3) a redução de riscos para a segurança e do 
potencial para conflitos geopolíticos que poderiam advir da disputa crescente por reservas de 
petróleo e gás natural distribuídas desigualmente. Em outras palavras, o termo “sustentável” 
neste contexto abrange uma gama de objetivos programáticos que vai além da mera adequação 
de suprimentos. (InterAcademy Council, 2010, p. 58) 

 

Assim, define-se neste trabalho a sustentabilidade energética como o 

suprimento e consumo de energia que atenda às necessidades humanas sem 

comprometer os princípios do desenvolvimento sustentável. Mais especificamente, a 

sustentabilidade energética engloba a garantia do atendimento das necessidades 

energéticas da sociedade, de modo economicamente e ambientalmente viável. 

 

 

2.3 ELEMENTOS INTEGRANTES DA SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA  

 

Sabendo-se que sustentabilidade implica em garantir o equilíbrio perpétuo do 

planeta, observa-se que a sustentabilidade energética não pode ser atingida sem a 

manutenção de condições naturais adequadas. Essa não é, no entanto, a única 

condição necessária; o desenvolvimento humano também se faz necessário, visto que 

a instalação de uma condição de bem estar mínimo é importante para que a sociedade 

considere como legítimo o esforço para a manutenção da sustentabilidade no decorrer 

do tempo. Por fim, a sustentabilidade de um sistema depende do equilíbrio 

econômico-financeiro de todos os seus elementos integrantes, quaisquer que sejam, 

dado que a ausência desse equilíbrio implica na impossibilidade da manutenção do 
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estado do sistema. Desse modo, identificam-se três pilares para a sustentabilidade: 

desenvolvimento econômico, equilíbrio ambiental e bem estar social. Esses pilares 

são tratados mais adiante sob a ótica da sustentabilidade energética, constituindo-se 

nas dimensões econômica, natural e humana.  

É oportuno destacar que a sustentabilidade energética, conforme definida, 

nutre forte aderência com os princípios da economia ecológica. Esta se fundamenta 

no princípio de que o funcionamento do sistema econômico deve ser compreendido 

tendo-se em vista as condições do meio natural sobre o qual este se realiza, uma vez 

que é deste que derivam a energia e matérias-primas para o próprio funcionamento 

da economia. Uma vez que o processo econômico é um processo também físico, as 

relações físicas não podem deixar de fazer parte da análise do sistema econômico, o 

que a tornaria incompleta. 

Na economia ecológica o principal objetivo macroeconômico é a obtenção e 

manutenção de uma escala ótima do sistema sob os aspectos naturais e econômicos, 

tendo-se também uma distribuição justa de riquezas entre os entes integrantes (DALY; 

FARLEY, 2004). É preciso observar que, em virtude de limitações do meio ambiente, 

o crescimento contínuo e exponencial que a sociedade vivencia corresponde apenas 

a uma fase transitória da história da humanidade. Tal processo encontra paralelo no 

desenvolvimento das populações de qualquer espécie biológica, cuja evolução tende 

a um ponto de equilíbrio que depende das limitações do ecossistema, como pode ser 

visto na Figura 1. A curva apresentada na figura indica que a capacidade do 

ecossistema de abrigar a população de uma dada espécie é limitada. Na prática, os 

impactos causados pela produção de energia e outras atividades humanas podem 

diminuir essa capacidade, podendo levar à própria extinção da espécie. Embora a 

economia tradicional não modele a limitação do ecossistema, o fato de estarmos 

inseridos no ambiente implica que estamos sujeitos às mesmas limitações7. 

 

                                            
7 Entre os autores que trataram da inserção dessas limitações na modelagem econômica temos 
Nicholas Georgescu-Roegen. No livro “The Entropy Law and the Economic Process”, de 1971, ele 
discute a importância de incorporar no raciocínio econômico as limitações impostas pelo meio natural, 
dado que a humanidade, assim como todas as suas atividades, é contida nele. Suas ideias ajudaram 
a fundamentar a economia ecológica, constituindo-se ainda hoje uma das principais referências na 
área.  
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Figura 1 – Curva típica de crescimento populacional de uma espécie. 

 

 

Fonte: Adaptado de (CHAPMAN, 1931). 

 

 

2.4 DIMENSÃO ECONÔMICA 

 

O equilíbrio econômico das atividades conduzidas pela sociedade é uma 

condição necessária para a sociedade, tanto na esfera microeconômica8 quanto na 

macroeconômica. O setor energético, altamente intensivo em investimentos, deve 

otimizar a alocação dos recursos disponíveis de forma a garantir sua sustentabilidade 

econômica. 

As linhas tradicionais do pensamento econômico não consideram 

adequadamente as limitações do meio natural. Isso faz com que as atividades 

econômicas (o setor de energia, inclusive) menosprezem a influência provocada ao 

meio ambiente, especialmente no longo prazo. Apesar disso, algumas questões 

importantes, como o aquecimento global causado pelos gases de efeito estufa, 

capturaram atenção suficiente para serem inseridas na pauta dos governos9 e de 

                                            
8 (ROGERS; JALAL; BOYD, 2008) apresentam uma interessante discussão sobre a importância da 
viabilidade econômico-financeira nos projetos voltados à promoção da sustentabilidade. 
9 Com o propósito de subsidiar políticas em torno da questão, o governo britânico solicitou a elaboração 
de um relatório sobre os efeitos à economia global causados pelas mudanças climáticas. Esse trabalho 
ficou conhecido como Relatório Stern, em referência ao seu coordenador, o economista Nicholas Stern. 
Entre suas conclusões está a estimativa de que a estabilização da concentração de CO2 na atmosfera 
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outros agentes da sociedade10. Entre essas limitações estão as imperfeições das leis 

de mercado, apresentadas a seguir. 

 

 

2.4.1 Limitações das leis do mercado 

 

Conforme (DALY; FARLEY, 2004), em teoria, os recursos fósseis poderiam 

ser alocados de forma eficiente através das leis de mercado. Num modelo 

simplificado, sem considerar a depleção natural desses recursos, a precificação ótima 

dos recursos fósseis seria indicada pela intersecção da curva de demanda com a 

curva de oferta (Q*, P*), onde a curva de oferta seria dada pelos custos marginais de 

produção, conforme a Figura 2, na página seguinte. 

 

 

 

 

                                            
em níveis razoáveis envolveria investimentos da ordem de 1% do PIB mundial, a qual evitaria a perda 
de cerca de 20% do PIB (STERN, 2007). 
10 Dada a importância e a natureza global das mudanças climáticas, foi instituído em 1988 no âmbito 
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o IPCC – Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas. Ele se constitui em um fórum internacional criado para fornecer informações 
científicas e aprimorar o entendimento sobre as mudanças climáticas, subsidiando governos e outras 
entidades na formulação de políticas e definição de ações, entre as quais se destaca o Protocolo de 
Quioto. Em (GIDDENS; 2011) encontra-se uma interessante análise sobre as políticas relacionadas às 
mudanças climáticas, com destaque para as questões macroeconômicas e geopolíticas envolvidas no 
processo. 
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Figura 2 – Ponto ótimo (Q*, P*) de produção de um recurso fóssil dado pela intersecção das curvas de 
oferta e demanda.  

 

Fonte: Adaptado de (DALY; FARLEY, 2004). 

 

Entretanto, tal modelagem não incorpora fatores importantes que geralmente 

não são considerados pelos agentes do mercado. Entre eles podem-se citar as 

externalidades, a maioria das quais implicam em custos para a sociedade que não 

são incorporados nos preços, mas que são fundamentais para a sustentabilidade 

energética. Com a incorporação das externalidades, o preço ótimo de um recurso 

fóssil seria mais elevado, conforme representado na Figura 3. Nela, observa-se que a 

nova curva de oferta, ao incorporar o custo das externalidades, desloca o ponto de 

equilíbrio entre oferta e demanda. Nesse novo ponto (Q’, P’), a demanda é menor e o 

custo maior que no ponto de equilíbrio original, apresentado na Figura 2. 
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Figura 3 – Ponto de equilíbrio (Q’, P’) da oferta e demanda de um recurso fóssil quando incorporados 
os custos provenientes de externalidades. 

 

Fonte: Adaptado de (DALY; FARLEY, 2004). 

 

Adicionalmente, os mercados relacionados aos recursos naturais costumam 

apresentar alto grau de imperfeição devido à existência de cartéis, falta de 

competição, direitos de propriedade11 mal definidos e assimetria de informações entre 

os agentes, como apontam (DALY; FARLEY, 2004) e (REYNOLDS, 1999). Isso 

explica, em parte, porque os preços dos recursos fósseis não sinalizam 

adequadamente a escassez desses recursos, um dos pontos-chave na análise da 

sustentabilidade energética. Diversos trabalhos foram dedicados à análise da relação 

entre preços e escassez de recursos não renováveis, notadamente do petróleo. Entre 

eles, destaca-se o texto de (HOTELLING, 1991), o qual analisa os princípios 

econômicos aplicados a recursos esgotáveis; ele mostra que o ritmo ideal de extração 

de um recurso esgotável é aquele em que a escassez das jazidas remanescentes 

eleva o preço marginal do recurso a uma taxa equivalente ao custo de oportunidade 

                                            
11 Direitos de propriedade de um recurso mineral podem ser entendidos como o valor deste recurso em 
estado natural, antes do processo de extração. Em mercados competitivos, os produtores pagariam 
aos proprietários dos recursos (no caso do Brasil, a própria União), uma taxa pelo direito de propriedade 
igual ao valor deste recurso em estado natural. Esta taxa é comumente referida por royalty. (DALY; 
FARLEY, 2004) 
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do investimento para a extração do mesmo, no que ficou conhecida como Regra de 

Hotelling.  

 

 

2.5 DIMENSÃO NATURAL 

 

A dimensão natural é definida como a dimensão que abrange os elementos 

do meio abiótico e biótico da Terra. Os elementos que compõem esses meios podem 

ser classificados12 como: 

- Meio abiótico: recursos fósseis, minerais, água, terra e energia solar. 

- Meio biótico: recursos renováveis, serviços ambientais e capacidade de 

reciclagem. 

Deve-se destacar que ele não inclui, por sua vez, o meio antrópico, 

relacionado à sociedade13, ainda que ela tenha influência direta sobre os meios 

abióticos e bióticos.  

Para uma melhor compreensão da dimensão natural é oportuno definir o que 

são recursos naturais (stock-flow resources) e serviços (fund-services) e compreender 

suas características de exclusividade, conforme exposto por (DALY; FARLEY, 2004). 

Embora ambos sejam considerados fatores de produção pela economia 

convencional, um recurso natural e um serviço se distinguem à medida que o primeiro 

é materialmente transformado em um produto, enquanto o segundo não se transforma 

em um produto, ainda que possa sofrer desgaste no processo produtivo. Assim, um 

recurso natural pode ser aproveitado na velocidade desejada, também podendo ser 

estocado e até mesmo exaurido. São exemplos de recursos naturais o carvão e a 

biomassa. Um serviço, por sua vez, fornece benefícios a uma taxa constante no 

decorrer do tempo, podendo vir a ser enfraquecidos ou prejudicados, mas não 

                                            
12 Os elementos naturais costumam ser classificados na engenharia ambiental da maneira a seguir: 
abióticos: litologia, solos, relevo, ar e água; bióticos: fauna, flora e ecossistemas. 
13 Existem diversas definições dos termos ambiente e natural; de modo geral, o termo ambiente ou 
meio ambiente se refere, de maneira mais ampla, ao conjunto formado pelo meio biótico, abiótico e 
antrópico (ou humano). Por essa razão, adota-se o termo natural, usualmente restrito aos meios biótico 
e abiótico e mais aderente às convenções adotadas na economia ecológica. Uma breve mas 
esclarecedora apresentação dessas definições é oferecida por (SÁNCHEZ; 2013). 
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consumidos (caso da proteção contra a radiação ultravioleta fornecida pela camada 

de ozônio ou o equilíbrio climático oferecido pelos gases de efeito estufa). 

Sob a ótica da economia ecológica, um recurso ou serviço excludente é aquele 

cuja utilização por terceiros é impedida quando seu proprietário o utiliza em benefício 

próprio (como é o caso, por exemplo, de uma bicicleta). Por sua vez, um recurso não 

excludente não pode ter seu uso restrito a um indivíduo (caso da proteção oferecida 

pela camada de ozônio), seja por razões tecnológicas ou legais. A exclusividade é 

definida pelas leis ou por outro dispositivo de organização social sendo, portanto, uma 

característica definida pela sociedade. Por outro lado, define-se como rival um recurso 

cujo uso impede a utilização por um terceiro; esse é o caso do carvão, por exemplo. 

Se utilizado por um indivíduo, nenhum outro poderá se valer dele. Ao contrário da 

exclusividade, a rivalidade é uma característica inerente ao recurso, não sendo 

afetado pela determinação humana. Embora parecidas à primeira vista, é importante 

distinguir essas duas características, dado que cada uma exige mecanismos 

diferentes para a mitigação de eventuais distorções no uso de recursos ou serviços 

causados pelo mercado. 

 

 

2.5.1 Meio abiótico 

 

O meio abiótico é composto por recursos fósseis, minerais, água, terra e 

energia solar. A seguir são apresentadas as suas características relevantes para a 

sustentabilidade energética. 

 

 

2.5.1.1 Recursos fósseis 

 

Os recursos fósseis, provenientes da decomposição de matéria orgânica no 

decorrer de milhões de anos, são base da produção de energia no planeta. Sob o 

prisma geológico e em termos práticos, eles se constituem em uma reserva fixa e, 
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portanto, não renovável. Embora estejam disponíveis na natureza, sua efetiva 

utilização depende da capacidade de extraí-los e beneficiá-los. Por essa razão, eles 

só são aproveitáveis enquanto o custo econômico de extração e o custo energético 

forem menores que os benefícios econômicos e energéticos obtidos,14 a partir do que 

as reservas ficarão exauridas tecnicamente. Ademais, além da exaustão, o uso dos 

recursos fósseis provoca, à medida que eles retornam ao meio natural após sua 

queima, problemas como a chuva ácida, aquecimento global, e aumento da 

concentração de poluentes diversos. Em pequena escala os sistemas ambientais são 

capazes de processar tais dejetos sem maiores consequências. Em grande escala, 

no entanto, a carga sobre os sistemas ambientais pode superar sua capacidade de 

reciclagem, afetando inclusive seu equilíbrio e diminuindo sua capacidade de 

reciclagem original. Esse problema é, potencialmente, mais grave que a própria 

exaustão dos recursos fósseis. Em termos estritamente energéticos, tal fenômeno 

afeta a capacidade do meio natural de absorver energia solar, afetando as reservas 

totais de energia disponíveis na natureza, conforme exposto por (DALY; FARLEY, 

2004): 

Capacidade líquida de recuperação (aproveitamento de energia) do petróleo = 
(reservas totais de petróleo entropicamente recuperável) – (custo energético de 
extração) – (perda de energia solar devido à menor capacidade de absorção de 
energia solar pelo meio natural) 

 

 

2.5.1.2 Energia solar 

 

A energia solar é, talvez, o fator abiótico mais importante para a obtenção da 

sustentabilidade energética no longo prazo. Incidindo no planeta a uma taxa quase 

constante, situação que deve se manter por mais alguns bilhões de anos, ela é origem 

da maior parte das fontes energéticas renováveis disponíveis: a energia hidráulica, 

eólica, da biomassa e das ondas são todas provenientes da interação da energia solar 

com o planeta. O maior desafio para seu uso reside no fato de que, possuindo 

características de um serviço, ela não pode ser, propriamente, armazenada; ademais, 

                                            
14 Esse equilíbrio é dinâmico, à medida que depende da tecnologia disponível e dos preços de mercado 
para aquele dado recurso. Tal questão é incorporada na análise de sustentabilidade por meio dos 
indicadores econômicos, apresentados no Capítulo 3. 
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algumas formas de aproveitamento ainda apresentam baixo retorno energético15 e 

elevado custo, caso dos sistemas fotovoltaicos e algumas rotas tecnológicas para o 

uso da biomassa. 

 

 

2.5.1.3 Recursos minerais 

 

Os recursos minerais, embora similares aos recursos fósseis, apresentam 

importantes diferenças destes quando analisados sob a ótica da economia ecológica. 

Ao contrário dos recursos fósseis, os recursos minerais podem ser reciclados, de 

maneira que as reservas devem ser analisadas considerando-se as existentes in 

natura e as já processadas, disponíveis na superfície. Isso implica no fato de que, à 

medida que os minerais são extraídos para atender as necessidades humanas, sua 

extração tende a se tornar mais cara (econômica e energeticamente), levando ao 

ponto em que a reciclagem dos minerais já utilizados se torna mais atraente do que a 

extração e processamento de reservas in natura. 

 

 

2.5.1.4 Água 

 

A água é provavelmente, entre os recursos abióticos, o mais percebido no 

cotidiano das pessoas. Ela é reciclada naturalmente através do ciclo hidrológico, ainda 

que parcelas dela possam ser consideradas como um recurso não renovável, como é 

o caso em aquíferos com reduzida taxa de reposição. É importante observar que a 

água pode tanto se constituir em um serviço (caso da água proveniente da chuva) 

quanto um recurso natural que pode ser armazenado e aproveitado de acordo com a 

conveniência desejada (caso da água armazenada em reservatórios). Também é 

importante considerar que embora a quantidade de água no planeta seja praticamente 

                                            
15 Essa característica é levada em conta na análise de sustentabilidade por meio do indicador “Energia 
obtida sobre energia investida – EROI”, discutido no Capítulo 3. 
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constante, seu uso inadequado pode diminuir a quantidade disponível para 

aproveitamento, especialmente em escala local. 

 

 

2.5.1.5 Terra 

 

A terra, entendida como espaço geográfico16, é importante à medida que 

oferece espaço para o desenvolvimento das atividades humanas, assim como para a 

captura da energia solar pelo meio natural. Ela se constitui, assim, em um serviço, o 

qual não pode ser destruído, mas cujo uso pode provocar a competição entre 

atividades distintas. 

 

 

2.5.1.6 Características do meio abiótico 

 

Os recursos fósseis e os minerais são, de maneira geral, substituíveis. Por 

outro lado, a água, a terra e a energia solar, à medida que apresentam características 

de serviços, tornam-se insubstituíveis, indicando que a gestão adequada deles é 

fundamental para a sustentabilidade. Na tabela a seguir é apresentado um resumo 

com as características típicas dos recursos abióticos: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 O termo “terra ricardiana” é frequentemente usado na literatura econômica. 
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Tabela 1 – Características dos recursos abióticos 

Recursos 
Abióticos 

Recurso 
Natural ou 

Serviço 

Pode ser tornado 
economicamente 

excludente 
Rival 

Rival entre 
gerações 

Substituível 

recursos 
fósseis (não-
recicláveis) 

recurso natural sim sim sim 

o tempo é fator 
importante, mas 
possivelmente 

substituível 

minerais 
(parcialmente 
recicláveis) 

recurso natural sim sim parcialmente 
derradeiramente 

insubstituível 

água 
(reciclagem  

solar) 

depende do 
contexto 

depende do 
contexto 

depende do 
contexto 

as reservas sim; 
os serviços e 
reaproveita-
mentos não 

insubstituível para 
os usos mais 
importantes 

terra serviço sim sim não Insubstituível 

energia solar 
(indestrutível) 

serviço não 
não, para 
propósitos 

práticos 
não Insubstituível 

Fonte: (DALY; FARLEY, 2004) 

 

 

2.5.2 Meio biótico 

 

Toda atividade econômica (e por consequência a produção de energia) 

depende da utilização em algum grau de recursos naturais, dos serviços ecológicos 

que o meio ambiente oferece e da capacidade de absorção dos resíduos produzidos. 

Ao contrário dos recursos abióticos, os recursos bióticos apresentam uma 

complexidade muito maior na sua modelagem. A compreensão das estruturas dos 

ecossistemas é, frequentemente, limitada, assim como o funcionamento das suas 

funções (entre as quais estão o ciclo dos nutrientes, as transferências de energia e a 

regulação climática). A seguir são discutidos os três recursos constituintes do meio 

biótico. 

 

 

2.5.2.1 Recursos renováveis 

 

Como qualquer recurso natural, eles compõem um estoque que pode ser 

extraído no ritmo desejado mas, ao contrário dos recursos fósseis, eles são dotados 
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de capacidade de reposição. É importante observar, no entanto, que a taxa de 

extração afeta a capacidade de reposição do recurso renovável, podendo inclusive 

comprometê-la, caso a taxa de extração seja tão elevada a ponto de reduzir os 

estoques do recurso a níveis inferiores à mínima população viável, o que pode 

potencialmente levar à extinção do recurso.  

Pode-se considerar como exemplo uma população de peixes que habita uma 

dada bacia hidrográfica: até um certo nível, a pesca faz com que a população de 

peixes seja reduzida, aumentando a disponibilidade de território e alimentos para os 

peixes remanescentes, os quais terão maior facilidade para se reproduzir, 

aumentando assim a população até o patamar de equilíbrio. Por outro lado, caso a 

intensidade da pesca seja demasiadamente elevada, a população pode se reduzir até 

que não haja uma quantidade de espécimes suficiente para se reproduzir e se 

desenvolver até a idade reprodutiva, comprometendo a manutenção da espécie no 

ambiente. Nesses casos críticos, ações humanas (como a reprodução assistida em 

cativeiro) podem ser adotadas para elevar a densidade populacional da espécie até 

níveis mínimos. 

Como observado por (DALY; FARLEY, 2004), um fator complicador é a 

dificuldade de se determinar os limites críticos para a manutenção das espécies e dos 

ecossistemas. Ademais, tais limites são influenciados por diversos fatores, muitos dos 

quais ainda pouco compreendidos. 

 

 

2.5.2.2 Serviços ambientais 

 

Além de conter os recursos renováveis que frequentemente utilizamos, os 

ecossistemas oferecem serviços ambientais, funções que são úteis à humanidade. Na 

tabela a seguir são apresentados alguns serviços ambientais que um ecossistema 

pode oferecer. A maioria desses serviços não pode ser substituída por sistemas 

construídos pelo homem a um custo razoável. 
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Tabela 2 – Exemplos de serviços ambientais supridos por ecossistemas 

Serviço Exemplos em florestas 

Regulação de gás 
Árvores absorvem CO2 e árvores em crescimento liberam O2; 
florestas podem remover SO2 da atmosfera. 

Regulação climática 

Regulação de gases de efeito-estufa, evapotranspiração e 
subsequente transporte do calor armazenado para outras 
regiões pelo vento; evapotranspiração, formação de nuvens e 
queda de chuvas no local; influência no sombreamento e na 
insolação e na umidade local em temperaturas extremas. 

Regulação de 
perturbações 

Proteção contra tempestades, controle de enchentes, 
recuperação de secas e outros aspectos da resposta do habitat 
à variabilidade ambiental controlados pela estrutura vegetal. 

Regulação da água 

As raízes das árvores arejam o solo, permitindo a absorção da 
água durante as chuvas e sua disponibilização durante os 
períodos secos, reduzindo os riscos da severidade tanto de 
cheias quanto de secas. 

Abastecimento de água 

Evapotranspiração pode aumentar as chuvas locais; florestas 
podem reduzir a erosão, mantendo a integridade do solo ao 
longo do leito dos rios, prevenindo a sedimentação de rios e 
nascentes e aumentando o fluxo de água. 

Capacidade de absorção 
de resíduos 

Florestas podem absorver grandes quantidades de resíduos 
orgânicos e filtrar poluentes através da superfície de 
escorrimento; algumas plantas absorvem metais pesados. 

Controle da erosão e 
retenção da sedimentação 

Árvores mantém o solo em seu lugar, suas copas reduzem o 
impacto de chuvas torrenciais e da erosão causada pelo vento. 

Formação do solo 
As raízes das árvores fragmentam rochas no solo e a vegetação 
que cai acrescenta a ele matéria orgânica. 

Ciclo de nutrientes 
Florestas tropicais são caracterizadas pela rápida assimilação 
de material em deterioração, permitindo a aceleração da 
distribuição dos nutrientes no sistema. 

Polinização 
Florestas abrigam insetos para fertilização de espécies de 
plantas nativas (selvagens) e cultivadas (domésticas). 

Controle biológico 
Diversas espécies de insetos abrigadas em florestas predam 
pestes. 

Refúgios ou habitats 
Florestas provêm habitat para espécies animais nativas (fixas) e 
migratórias, criando condições especiais para sua reprodução. 

Recursos genéticos 
Florestas são fontes de materiais e produtos biológicos únicos, 
tais como remédios, genes para resistência a patologias 
vegetais e a pestes agrícolas, além de espécies ornamentais. 

Recreação Ecoturismo, escalada, ciclismo etc.. 

Cultura 
Valores estéticos, artísticos, educacionais, espirituais e 
científicos dos ecossistemas florestais. 

Fonte: (DALY; FARLEY, 2004). 

 

Uma característica dos serviços ambientais é que, ao contrário de um recurso 

renovável, ele não pode ser explorado a uma taxa desejada, mas apenas à medida 

que os ecossistemas os oferecem. A modificação do equilíbrio de um ecossistema 

afeta, frequentemente de maneiras pouco compreendidas, a oferta de serviços 

ambientais, muitos dos quais vitais ao bem estar humano (como, por exemplo, a 

proteção contra ultravioleta da camada de ozônio). Por fim, cabe lembrar que 

dificilmente a humanidade seria capaz de criar substitutos adequados para esses 

serviços em uma escala apropriada. 
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2.5.2.3 Capacidade de absorção de resíduos 

 

A absorção de resíduos e reciclagem são serviços fundamentais do meio 

biótico; embora possa ser entendida como um serviço ambiental, sua importância e 

peculiaridades justificam sua análise à parte.  

Assim como outros serviços, a taxa de absorção de resíduos e reciclagem de 

um ecossistema não pode ser controlada; por outro lado, ao ultrapassar-se a 

capacidade máxima de absorção de um ecossistema, provocam-se alterações no 

equilíbrio desse ecossistema e, consequentemente, no estoque de recursos 

renováveis e na qualidade dos serviços ambientais nele contidos.  

Deve-se observar que os ecossistemas são capazes de se recuperar até 

atingirem certo grau de exaustão; após isso, nem mesmo a redução do fluxo de 

resíduos pode fazer com que ele se recupere. Por fim, a capacidade dos ecossistemas 

de processar resíduos biológicos costuma ser muito maior que a de resíduos 

químicos. 

 

 

2.5.2.4 Características do meio biótico 

 

Na tabela a seguir é apresentado um resumo com as características típicas 

dos recursos abióticos. Uma característica comum a eles é que eles são todos 

insubstituíveis, especialmente a longo prazo. Apesar disso, com exceção dos serviços 

ambientais, os recursos bióticos podem ser tornados economicamente excludentes. A 

forma e grau em que eles são feitos economicamente excludentes (através da venda, 

concessão ou outro mecanismo legal) podem estimular seu uso predatório e desigual 

pela sociedade, razão pela qual eles devem ser objeto de cuidadosa regulação com 

vistas à distribuição justa e sustentável. 



37 
 

Tabela 3 – Características dos recursos abióticos 

Recursos 
Abióticos 

Recurso 
Natural ou 

Serviço 

Pode ser tornado 
economicamente 

excludente 
Rival 

Rival entre 
gerações 

Substituível 

recursos 
renováveis 

recurso 
natural 

sim sim 
depende 

da rapidez do 
consumo 

derradeiramente 
insubstituível 

serviços 
ambientais 

serviço não 
geralmente 

não 
não insubstituível 

capacidade de 
absorção de 

resíduos 
serviço sim sim 

depende 
da rapidez do 

consumo 
insubstituível 

Fonte: (DALY; FARLEY, 2004). 

 

 

2.6 DIMENSÃO HUMANA 

 

A dimensão humana é definida como a dimensão que abrange elementos do 

meio antrópico como a sociedade, a cultura e o espaço construído, entre outros, com 

exceção da economia. Esta é tratada numa dimensão à parte, apresentada 

anteriormente. 

O conceito de sustentabilidade traz implicitamente a necessidade de que a 

sociedade consiga existir de maneira harmônica com um estado de escassez de 

recursos. Em outras palavras, é preciso que as atividades humanas sejam adaptadas 

a um contexto onde os recursos naturais, humanos e econômicos são finitos e sujeitos 

a diversas limitações, o que, em última instância, demandará a adoção de novos 

padrões de consumo. 

A existência de uma condição de bem estar na sociedade é fundamental para 

um estado de sustentabilidade. Por sua vez, a percepção de bem estar é 

proporcionada por fatores econômicos e não econômicos; esses fatores e sua relação 

com a energia são discutidos em detalhes no capítulo seguinte. 

Complementarmente, para a manutenção da sustentabilidade é preciso haver 

distribuição de recursos e bem estar social em patamares aceitáveis. Também é 

necessária a garantia de atendimento de necessidades de minorias afetadas, caso 

comum na construção de barragens de hidrelétricas, mas também na implantação de 

outros empreendimentos, como usinas termelétricas (qualquer que seja seu 
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combustível), terminais de petróleo e gás e etc, um problema típico do setor de 

infraestrutura presente também no setor energético.  

Com a evolução do conhecimento sobre as estruturas e o funcionamento dos 

ecossistemas e, principalmente, dos reflexos da interação humana com o meio 

natural, desenvolveu-se na sociedade a percepção da importância da manutenção 

adequada do ambiente17 para o bem estar da sociedade. Esse processo estimulou o 

aprimoramento da legislação ambiental em diversos países, inclusive no Brasil. 

 

 

2.7 PREMISSAS 

 

Embora a sustentabilidade energética deva ser considerada de uma forma 

ampla e sistêmica, deve-se observar que a sustentabilidade de um sistema energético 

deve ser avaliada em seus subsistemas e/ou locais. O uso da biomassa como insumo 

energético pode ser sustentável do ponto de vista global, mas impactar o local de seu 

consumo (através da emissão de poluentes na atmosfera ou da contaminação da 

água ou do solo) de forma intolerável e, portanto, insustentável.  

Depreende-se que sustentabilidade, mais que a preservação do equilíbrio dos 

elementos humanos, naturais e econômicos, deve compreender a manutenção de 

níveis toleráveis para todos esses elementos em qualquer momento e local do 

sistema.  

 

 

                                            
17 Diversos movimentos foram criados com o intuito de contribuir com a preservação do meio ambiente, 
entre os quais pode-se citar o Greenpeace, o WWF e o Sierra Club. Em geral fundados como 
movimentos conservacionistas e com objetivos específicos, tais organizações ampliaram seu campo 
de atuação, atualmente englobando diversas questões, entre as quais a produção e uso de energia de 
maneira sustentável. 
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2.7.1 Atendimento das demandas energéticas 

 

De maneira mais sistêmica, a sustentabilidade energética depende que tanto 

a produção de energia quanto seu consumo sejam sustentáveis. Além disso, é preciso 

que haja produção suficiente de energia para o atendimento da demanda. Por essa 

razão, ainda que este trabalho trate da sustentabilidade energética da produção de 

energia, é recomendável analisar, caso haja importação de energia, se sua produção 

atende os critérios de sustentabilidade ou, quando isso não for possível, estimar de 

forma aproximada o seu grau de sustentabilidade. 

 

 

2.7.2 Distribuição apropriada de recursos 

 

Sob o ponto de vista humano, um sistema sustentável deve garantir que os 

recursos disponíveis para a sociedade sejam distribuídos de uma forma justa. A 

definição de justiça distributiva é relativa e depende de diversos fatores culturais. Por 

um lado, é razoável admitir que a posse de todos os recursos por um único indivíduo 

é injusta. Por outro lado, a grande maioria das pessoas não consideraria justa a 

distribuição uniforme de riquezas entre os indivíduos, visto que nem todos possuem 

as mesmas habilidades ou grau de dedicação, o que justificaria diferenças entre as 

posses de cada um. 

Ademais, também se deve considerar a distribuição intergeracional dos 

recursos; o consumo de recursos fósseis por uma geração priva outra de seu uso, já 

que eles são rivais entre gerações. Esse problema pode ser compensado, ao menos 

em parte, pelo desenvolvimento de tecnologias de exploração de energias renováveis, 

garantindo a gerações futuras o acesso à energia em condições adequadas. Por outro 

lado, a modificação do meio natural afeta a capacidade dele de fornecer serviços 

ambientais, potencialmente privando gerações futuras de condições fundamentais 

para o seu bem estar. 

Em vista da complexidade da questão, não faz parte dos objetivos desse 

trabalho definir ou mesmo analisar em detalhes a justiça distributiva de recursos; 
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apesar disso, ela é admitida como necessária e é considerada, ainda que de forma 

subjacente, na análise da sustentabilidade energética, em especial a distribuição 

intertemporal de recursos. Este é um fator de grande relevância no processo de 

definição de políticas para investimentos em energias mais limpas, mas geralmente 

menos eficientes do ponto de vista econômico e tecnológico no curto e médio prazo. 

 

 

2.7.3 Substituição parcial ou total de energéticos 

  

A avaliação do grau de sustentabilidade de um recurso depende em parte da 

existência de outros recursos energéticos que possam substituí-lo, total ou 

parcialmente. Como os recursos energéticos possuem características próprias que os 

tornam mais ou menos adequados para determinados usos, deve-se observar se há 

possibilidade de substituição. Nessa análise é admitida a substituição de uma fonte 

energética se ela for tecnicamente possível e se também atender os critérios de 

sustentabilidade. 

 

 

2.7.4 Análise da produção do recurso energético 

 

Embora seja importante observar todo o processo de produção, transporte e 

uso da energia, esse trabalho analisa apenas os reflexos da produção de energia. Sua 

distribuição e uso final não são abordados, dada a complexidade da avaliação imposta 

pelas inúmeras formas e variações nos mecanismos de uso final da energia. Apesar 

disso, alguns efeitos são considerados de forma agregada, como as emissões 

provocadas pelo consumo de fontes fósseis. 

A análise da produção de energia, por sua vez, é feita considerando-se o 

recurso energético como sendo a composição de uma fonte energética (como a luz, 

vento ou carvão) com a tecnologia de aproveitamento. Ele corresponde à energia 

processada pronta para uso, sem considerar a etapa de transporte. Por essa razão, 
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devem-se considerar os efeitos envolvidos na extração e no processamento da fonte 

de energia. 

 

 

2.7.5 Análise dos reflexos da produção de energia 

 

Embora necessária, a obtenção da sustentabilidade energética não é 

condição suficiente para a obtenção da sustentabilidade da economia ou da 

sociedade. Apesar disso, dado o escopo deste trabalho, analisa-se a sustentabilidade 

da energia produzida, mas não seu uso. Em outras palavras, não se analisa se ela é 

utilizada da maneira mais adequada para atender as necessidades da sociedade. 
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Quando usamos combustíveis fósseis para 

obter energia não estamos fazendo, em 

termos qualitativos, nada mais do que 

queimar lenha. O nosso erro é usar a energia 

de Gaia centenas de vezes mais rápido do 

que ela fornece naturalmente. Estamos 

pecando de maneira quantitativa, não 

qualitativa. 

 

Tradução de The Revenge of Gaia, James E. Lovelock 
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3 ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA  

 

Para analisar o grau de sustentabilidade energética em um dado sistema é 

preciso considerar as dimensões econômica, natural e humana de forma integrada. 

Embora essa compreensão possa ser empiricamente percebida quando se discute 

sustentabilidade, na prática a comparação e integração de variáveis com naturezas 

tão distintas são complexas e difíceis de executar. O pensamento econômico 

tradicional, uma das principais referências para a formulação de políticas públicas, 

enfatiza sua abordagem nos aspectos econômicos da sociedade, micro e 

macroeconômicos. É comum a percepção de que a economia não guarda uma relação 

intrínseca com as limitações naturais (DALY; FARLEY, 2004). Não é feita, assim, uma 

modelagem apropriada dos recursos naturais e da influência das atividades 

econômicas no ambiente.  

A inclusão das externalidades atualmente é tida como necessária pela maioria 

dos estudiosos em sustentabilidade; apesar disso, não há consenso na literatura 

correlata sobre a melhor metodologia para tanto. A monetarização dessas 

externalidades, embora frequentemente realizada, está sujeita a uma subjetividade 

inerente ao processo de comparação entre fatores tão distintos18. 

Como complicador há ainda o fato de que as externalidades podem ter um 

efeito não imediato, como é o caso do aquecimento global. Muito embora as ações 

que contribuem para sua ocorrência estejam em curso neste momento, seus efeitos 

serão sentidos efetivamente apenas no futuro. Isso faz com que tal externalidade 

precise ser comparada com fatores (positivos ou negativos) que ocorrem ou ocorrerão 

em outro período. O cálculo do valor presente líquido dessa externalidade, a 

abordagem tradicionalmente adotada na microeconomia, não pode ser empregado, 

ao menos diretamente, visto que isso exigiria a atribuição de uma taxa de desconto, 

ou juros, a um efeito futuro, o que implica dizer que esse efeito é menos importante 

que um efeito presente. No limite, um efeito futuro teria importância mínima, quase 

desprezível, dado que o valor presente líquido tende a zero se a taxa de desconto ou 

                                            
18 A monetarização das externalidades oferece a possibilidade de realizar uma análise custo-benefício. 
Ainda assim, as premissas envolvidas no processo são diferentes para externalidades diferentes, 
adicionando um elevado grau de subjetividade ao processo. Como exemplos podem ser citados os 
impactos na produtividade e qualidade das plantações e os ruídos causados pela produção de energia. 
(SÖDERHOLM; SUNDQVIST, 2003) discutem o processo de monetarização assim como seus limites. 
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o tempo de avaliação forem suficientemente grandes. Concluir-se-ia, portanto, que 

uma externalidade futura (como os efeitos do aquecimento global) seria praticamente 

desprezível e não demandaria esforço para sua minimização, percepção totalmente 

contrária aos princípios da sustentabilidade. 

A temporalidade afeta também elementos humanos, dado que a percepção 

social sobre diversas questões varia no decorrer do tempo. Certas ações podem se 

tornar intoleráveis à medida que a sociedade passa a enxergá-las como inadequadas 

ou até mesmo ilegais. A remoção de populações provocada pela construção de 

grandes empreendimentos, antigamente determinada pelos entes planejadores sem 

maior consulta aos afetados, hoje, ao contrário, deve obedecer a dispositivos legais 

que envolvem a discussão de todas as partes envolvidas e a oferta de compensações 

aos entes atingidos. Esse processo ocorre também no setor energético; combustíveis 

ambiental e socialmente mais impactantes vêm perdendo participação na matriz 

energética mundial, como é o caso do carvão e da energia nuclear19. 

 

 

3.1 ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA SOB A ÓTICA DA 

ECONOMIA ECOLÓGICA 

 

A avaliação do grau de sustentabilidade é realizada através da aplicação dos 

princípios da economia ecológica (entre eles a consideração da escala global) sobre 

a metodologia proposta por (FUJII, 2006) para a avaliação de opções de oferta 

energética. 

Os recursos energéticos devem ser avaliados em seus efeitos individuais e 

somáticos, identificando-se assim a competição por recursos naturais, humanos ou 

                                            
19 Sempre alvo de controvérsias sobre seus riscos, a energia nuclear sofreu mais um revés perante a 
opinião pública com o acidente na central nuclear de Fukushima, Japão, em 2011. Discussões sobre 
novos projetos foram afetadas em diversos países e reatores desativados na Alemanha e Japão 
(KOTTASOVA, 2014). Neste último, todas as usinas nucleares vieram a ser desativadas para inspeção 
e manutenção, tendo como reflexo o aumento das emissões de carbono e das importações de gás 
natural liquefeito, já que a energia nuclear respondia, na época do acidente, por aproximadamente 30% 
da produção de eletricidade no país, tendo que ser substituída pela geração a partir de fontes fósseis, 
principalmente (TOMLINSON, 2014). 
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econômicos, o que diminui o grau de sustentabilidade do conjunto formado pela matriz 

de recursos energéticos em análise.  

Deve-se distinguir a análise da sustentabilidade energética das metodologias 

propostas pelo PIR ou outras correntes de planejamento energético no sentido de que 

a sustentabilidade energética não se constitui em (embora possa integrar) um 

processo de otimização de uma carteira de recursos ou uma matriz energética, 

apenas a identificação do grau de sustentabilidade energética das mesmas. Em outras 

palavras, a análise da sustentabilidade energética não visa à escolha de recursos com 

os menores custos, por exemplo. Ela também não leva em consideração fatores 

desnecessários para a sustentabilidade, razão pela qual envolve a análise de menos 

fatores do que o PIR ou outras metodologias de análise multicriterial, como está 

ilustrado na figura a seguir. 

 

Figura 4 – Fatores econômicos, naturais e humanos relacionados à produção de energia e necessários 
à sustentabilidade 

 

Fonte: autoria própria 
 

Por essa razão, é recomendável que a seleção de recursos no processo de 

planejamento energético seja complementada por metodologias de priorização de 

alternativas. São exemplos de metodologias adequadas para tanto as sugeridas por 

(FUJII, 2006), (BAITELO, 2011) e (RIGOLIN, 2013), todas fundamentadas no PIR. 
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3.2 METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA 

 

A metodologia para avaliação da sustentabilidade energética é composta pela 

definição do sistema energético a ser analisado, pelo inventário dos recursos 

energéticos em uso e pelo cálculo dos indicadores de sustentabilidade. Caso um ou 

mais indicadores apontem situações de insustentabilidade no sistema analisado, 

deve-se avaliar se elas são conjunturais ou estruturais. No primeiro caso, devem-se 

verificar quais alterações na conjuntura levariam o sistema a um estado sustentável. 

Se elas forem estruturais, é preciso avaliar a possibilidade de substituição dos 

energéticos que geram o estado de insustentabilidade e refazer o cálculo dos 

indicadores com os novos recursos energéticos no sistema. O diagrama a seguir 

ilustra as etapas da metodologia, detalhadas a seguir. 

 

Figura 5 – Metodologia de avaliação da sustentabilidade 

 

Fonte: autoria própria 
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3.2.1 Definição do sistema energético e inventário dos recursos energéticos 

 

A definição do sistema energético é importante para delimitar claramente os 

limites considerados na análise da sustentabilidade energética, sejam eles 

geográficos, políticos ou econômicos. Um sistema energético pode compreender um 

país ou conjunto de países, uma região (seja ela definida politicamente ou não – um 

estado ou província, por exemplo) ou uma localidade mais específica, como um 

município ou uma empresa. O sistema energético também pode compreender toda a 

energia produzida na região em questão, uma parcela da matriz ou apenas um recurso 

energético. 

A definição do sistema energético deve considerar a abrangência e o 

detalhamento desejados na análise de sustentabilidade. Quanto mais restrito, espacial 

ou energeticamente, for o sistema energético, mais fácil será detalhá-lo, podendo-se 

chegar a uma maior precisão no cálculo de indicadores de sustentabilidade de 

abrangência local (e.g. poluição terrestre). Por outro lado, desprezam-se interações 

entre o sistema energético e os meios natural e humano que são mais evidentes em 

escalas maiores e estão incorporadas nos indicadores de abrangência regional ou 

global. 

A partir do sistema energético se estrutura o inventário de recursos 

energéticos e as informações necessárias para o cálculo dos indicadores. Sem essa 

definição, corre-se o risco da análise de sustentabilidade apresentar inconsistências 

entre os recursos energéticos e os indicadores calculados. É importante que essas 

condições sejam explicitadas na definição do sistema energético e no inventário dos 

recursos para que seja possível identificar as potencialidades e limitações da análise 

de sustentabilidade. 

 

 

3.2.2 Ordem recomendada para cálculo dos indicadores 

 

O cálculo de todos os indicadores para todos os recursos energéticos 

demanda grande quantidade de dados e a depuração das informações disponíveis. 
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Por essa razão, é apropriado definir quais indicadores e/ou quais recursos energéticos 

serão inicialmente processados. Se o objetivo for avaliar os quesitos mais críticos para 

a sustentabilidade do sistema, pode-se iniciar o cálculo por esses quesitos, de modo 

a se obter, já no início da avaliação, uma percepção clara dos pontos críticos. 

Outro fator a influenciar a ordem de cálculo dos indicadores é se a ênfase da 

análise se dá nos impactos locais, regionais ou globais. Caso a ênfase seja nos 

impactos locais (podendo ser até mesmo focado em um único empreendimento), 

pode-se optar por uma abordagem bottom-up, onde se calculam os indicadores de 

abrangência local inicialmente, passando-se, então, ao cálculo dos indicadores de 

abrangência regional e global até o nível de agregação desejado. Por outro lado, se o 

foco estiver em elementos regionais ou globais da sustentabilidade, pode-se optar por 

uma abordagem top-down, calculando-se os indicadores de abrangência regional ou 

global e desagregando-se os resultados à medida que um maior detalhamento se 

mostrar necessário. 

 

 

3.2.3 Análise de sensibilidade 

 

A metodologia traz consigo um grau de incerteza por muitas vezes difícil de 

avaliar. Essa é uma característica comum ao processo, proveniente da natureza dos 

indicadores, alguns dos quais possuem elementos intrinsicamente subjetivos, e da 

imprecisão ou limitação dos dados disponíveis para seu cálculo. Por essa razão, é 

aconselhável inserir mecanismos de análise de sensibilidade, especialmente nos 

indicadores mais críticos para o sistema energético em estudo. Isso é importante 

especialmente em indicadores com mensuração subjetiva, sejam qualitativos ou 

quantitativos. 

A análise de sensibilidade pode ser feita através da variação dos valores dos 

parâmetros envolvidos no cálculo dos indicadores; essa variação pode ser baseada 

em cenários otimistas ou pessimistas, na adoção de outras referências para a 

estimação dos parâmetros e até mesmo na criação de cenários com a partir de séries 

sintéticas ou históricas de parâmetros. 
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No caso de indicadores qualitativos, é possível fazer a análise de 

sensibilidade através da adoção de opiniões de grupos de interesse diferentes e, até 

mesmo, opiniões extremas, sejam positivas ou negativas. 

  

 

3.2.4 Tipos de insustentabilidade 

 

O estado de sustentabilidade energética tende a ser dinâmico, dado que as 

condições que o influenciam alteram-se constantemente. Assim, um sistema 

energético pode apresentar um estado de insustentabilidade conjuntural, influenciada 

por uma situação transitória, ou estrutural. No primeiro caso, as ações necessárias 

para tornar o sistema sustentável tendem a ser mais simples. 

A insustentabilidade do sistema também pode ter abrangência geográfica 

distinta, podendo ser local, regional ou global. Cada uma dessas instâncias exige a 

execução de ações distintas para sua mitigação, geralmente afetando esferas de 

governo e demandando níveis de consenso entre os agentes da sociedade em níveis 

distintos.  

 

  

3.3 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

A despeito de todos os desafios no processo de qualificação e quantificação 

de parâmetros relacionados à sustentabilidade, ele é fundamental para a análise do 

grau de sustentabilidade de um dado sistema. A definição de indicadores apropriados 

é, portanto, fundamental para a aplicação eficaz dos princípios da economia 

ecológica, a qual permite tal avaliação. São os indicadores que permitem mensuração 

da situação de cada elemento necessário à sustentabilidade. 

Os indicadores adotados para análise apresentam forte vinculação ao setor 

de energia. Muito embora a sustentabilidade energética não esteja desvinculada da 

sustentabilidade do meio natural e, de forma geral, da sustentabilidade global, este 
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trabalho enfatiza a análise nos aspectos diretamente associados ao setor de energia. 

Tal análise é baseada nos princípios apresentados no capítulo 2. Cada dimensão de 

análise possui características próprias; a tabela a seguir distingue as dimensões 

quanto ao grau de objetividade presente no cálculo dos indicadores e à disponibilidade 

de informações para subsidiar o mesmo. 

 
Tabela 4 – Características dos indicadores de sustentabilidade 

Dimensão do indicador Grau de objetividade do cálculo Disponibilidade de informações 

Econômica Alta Alta 

Natural Média Alta 

Humana Baixa Média 

 

   

3.3.1 Indicadores econômicos 

 

3.3.1.1 Energia obtida sobre a energia investida – EROI 

 

A razão entre a energia obtida e a energia investida para sua obtenção, 

comumente referida pela sigla em inglês, EROI - (energy return on energy invested), 

se constitui em um indicador que permite a avaliação do esforço energético para a 

obtenção de energia útil de uma dada fonte. Ele é calculado da seguinte forma: 

𝐸𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝑅

𝐸𝐼
 

Sendo: 

ER a energia útil retornada (fornecida) no processo de obtenção de energia; 

EI a energia investida no processo de obtenção da energia. 

Esse indicador, embora conceitualmente simples, pode ser calculado de 

diversas maneiras. Essas variações, em geral, estão relacionadas à definição das 

fronteiras da análise e às premissas adotadas a respeito da qualidade dos energéticos 

analisados, conforme alertam (LAMBERT et al, 2014). Entre as variações tipicamente 

empregadas nas análises energéticas estão o EROI padrão, o EROI no ponto de uso, 

o EROI estendido e o EROI da sociedade, conforme mencionados por (HALL; 

LAMBERT; BALOGH, 2014) e ilustrados na Figura 6, a seguir. 
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Figura 6 – Diversos tipos de EROI, conforme fronteiras de análise. 

 

Fonte: Adaptado de (HALL; LAMBERT; BALOGH, 2014) 

 

O EROI padrão engloba a energia obtida de um dado projeto, região ou país 

e a energia empregada na obtenção da energia útil. Tipicamente não é considerada a 

energia demandada pelos trabalhadores, atividades administrativas ou qualquer outra 

ação indireta. O EROI padrão é a variação mais simples de calcular e sujeita a menos 

incertezas. Ainda que ele não englobe parcelas importantes, como a energia gasta no 

transporte e a eficiência no uso final, sua robustez permite análises importantes sobre 

a viabilidade de exploração sob o ponto de vista energético de uma dada fonte. 

Uma vantagem desse indicador é a existência de ampla literatura sobre ele, 

oferecendo grande quantidade de material apresentando seu cálculo para diversas 

fontes energéticas, o que pode ser observado na Tabela 5, a seguir:  
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Tabela 5 – Valores de EROI para diversas fontes energéticas e regiões 
Recurso* Ano País EROI 

Produção de Petróleo e Gás 1999 Global 35 

Produção de Petróleo e Gás 2006 EUA 18 

Petróleo e Gás (nacional) 1970 EUA 30 

Descoberta 1970 EUA 8 

Produção 1970 EUA 20 

Petróleo e Gás (nacional) 2007 EUA 11 

Petróleo e Gás (importado) 2007 EUA 12 

Produção de Petróleo e Gás 1970 Canadá 65 

Produção de Petróleo e Gás 2010 Canadá 15 

Produção de Petróleo e Gás e areia betuminosa 2010 Canadá 11 

Produção de Petróleo e Gás 2008 Noruega 40 

Produção de Petróleo 2008 Noruega 21 

Produção de Petróleo e Gás 2009 México 45 

Produção de Petróleo e Gás 2010 China 10 

Gás Natural 2005 EUA 67 

Gás Natural 1993 Canadá 38 

Gás Natural 2000 Canadá 26 

Gás Natural 2009 Canadá 20 

Carvão (boca da mina) 1950 EUA 80 

Carvão (boca da mina) 2000 EUA 80 

Carvão (boca da mina) 2007 EUA 60 

Carvão (boca da mina) 1995 China 35 

Carvão (boca da mina) 2010 China 27 

Nuclear N/A EUA 5 a 15 

Hidráulica N/A N/A >100 

Eólica N/A N/A 18 

Geotérmica N/A N/A N/A 

Ondas N/A N/A N/A 

Solar – coletor plano N/A N/A 1,9 

Solar – coletor concentrador N/A N/A 1,6 

Solar – fotovoltaico N/A N/A 6 a 12 

Biomassa – etanol (cana-de-açúcar) N/A N/A 0,8 a 10 

Biomassa – milho N/A EUA 0,8 a 1,6 

Biodiesel N/A EUA 1,3 

* Os valores de EROI calculados não adotam necessariamente a mesma metodologia. Adicionalmente, 
é oportuno destacar que são apresentados EROI para a etapa de produção de petróleo e gás, para a 
etapa de descoberta, para os volumes importados e para a cadeia como um todo. 
Fonte: Adaptada a partir da compilação de (HALL; LAMBERT; BALOGH, 2014). 

 

Também existem diversos trabalhos discutindo correlações entre o EROI e 

outros indicadores (como, por exemplo, (LAMBERT et al, 2014)), assim como análises 

sobre a trajetória do EROI no decorrer do tempo e suas implicações para a 

sustentabilidade (HEUN; DE WIT, 2012). 

Esses trabalhos mostram que a tendência da EROI para as principais fontes 

energéticas é de queda, mesmo com a evolução das tecnologias e processos de 

extração e processamento. A partir de um dado ponto, ao atingir um baixo EROI, o 

setor de energia deixa de ser capaz de fornecer energia útil em proporções 

adequadas, passando a gerar energia suficiente apenas para funcionamento dela 
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mesma. Segundo estimativa feita por (HALL; BALOGH; MURPHY, 2009), o valor 

mínimo de EROI estendido para combustíveis que a sociedade suportaria é de 

aproximadamente 3; dado o consumo de energia no processamento e transporte do 

combustível, o EROI padrão mínimo adequado é de aproximadamente 10. No caso 

de energia primária transformada em eletricidade o padrão mínimo necessário é 

potencialmente menor, visto que a eficiência no processo de transporte, distribuição 

e, principalmente, uso final é superior. Em vista das limitações e incertezas envolvidas 

no cálculo do EROI estendido, adotaremos como limite mínimo de referência para a 

sustentabilidade o EROI padrão de um recurso energético igual a 20. 

É importante considerar, ao analisarmos uma combinação de recursos 

energéticos, que o baixo EROI padrão de um recurso não enseja necessariamente a 

insustentabilidade do sistema composto por eles, dado que a sustentabilidade deve 

ser considerada de maneira ponderada para o conjunto. Observa-se que geralmente 

as energias renováveis, com baixo EROI, são subsidiadas – não apenas em termos 

econômicos, mas também energéticos – por energias fósseis com EROI mais elevado. 

Por outro lado, as fontes renováveis, especialmente a solar, geralmente estão 

disponíveis próximo ao consumidor e são exploradas de maneira distribuída com 

maior facilidade. Isso permite a otimização do transporte e distribuição com a 

minimização das perdas energéticas e investimentos em infraestrutura. Por fim, a 

energia proveniente das fontes renováveis costuma ser fornecida através da 

eletricidade, o que permite um aproveitamento mais eficiente na maioria dos usos 

finais. 

De qualquer maneira, o declínio do EROI é um forte indicativo da necessidade 

de substituição de um recurso (ou uma combinação de recursos) por outro; (HEUN; 

DE WITT, 2012) analisam como o EROI pode ser um indicador mais adequado para 

isso do que os preços da energia. Tal informação é importante como instrumento para 

a formulação de políticas públicas, especialmente quando se considera que a 

transição de um recurso energético para outro é lenta, demandando investimentos em 

pesquisa e inovação e adaptação de parte da cadeia de energia desde a produção 

até o uso final. 

Sendo o EROI uma razão entre valores energéticos, sua unidade é 

adimensional e seu limite recomendado para sustentabilidade é 20, conforme 
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discutido anteriormente. Sua abrangência é regional e global, visto que o EROI deve 

ser analisado sob a ótica do sistema energético como um todo. 

 

 

3.3.1.2 Gastos com a obtenção e processamento dos recursos energéticos 

 

O suprimento de uma necessidade energética é necessariamente realizado 

através da alocação de recursos econômicos, e por consequência compete-se por 

esse recurso econômico com outros fins. Quando a energia é obtida com uma menor 

quantidade de reservas econômicas obtém-se um excedente que pode ser alocado 

em outras atividades, o que induz a dinamização da economia e o estado de bem 

estar da sociedade. Por outro lado, com a elevação das despesas necessárias para 

suprir a sociedade com energia, recursos são retirados de outras destinações, 

afetando a economia. Análises estatísticas (HALL; KLITGAARD, 2012) indicam que, 

quando a razão entre as despesas com derivados de petróleo20 e o Produto Interno 

Bruto – PIB ultrapassam 5,5% ou, de outro modo, as despesas com toda a energia 

consumida por um país ultrapassa 12% do PIB, desencadeia-se o processo de 

recessão econômica (figura a seguir). Dessa maneira, define-se como limite 

recomendável para a sustentabilidade que os gastos com energia sejam inferiores que 

10% do PIB na região atendida pelo sistema energético em análise. Pela sua natureza, 

o indicador tem abrangência regional e global. 

 

                                            
20 Despesas com petróleo incluem óleo combustível, gasolina, diesel, GLP e querosene de aviação. 
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Figura 7 – Despesas com petróleo em relação ao PIB e os preços reais do petróleo. A linha pontilhada 
representa o limiar acima do qual a economia tende a entrar em recessão. 

 

Fonte: (HALL; KLITGAARD, 2012). 
 

Embora não haja um valor absoluto único que inviabilize o uso econômico de 

um recurso energético para todas as situações, o gasto com energia é um indicador 

fundamental, à medida que esse índice permite analisar economicamente um recurso 

ou matriz energética. 

É importante mencionar que nesse indicador não são incluídas externalidades 

além das já incorporadas no preço da energia (como taxas de poluição). As 

externalidades são analisadas através dos indicadores naturais e humanos. 

 

 

3.3.1.3 Duração das reservas disponíveis 

 

A utilização de um recurso energético não renovável é uma decisão tomada 

pela presente geração, mas implica em reflexos (sejam econômicos ou ambientais) 

para as gerações futuras. Isso desperta a discussão da distribuição intergeracional, 

mencionada no capítulo anterior. De todo modo, o uso de um recurso energético não 

renovável só pode ser considerado sustentável do ponto de vista da matriz energética 

se ele for realizado dentro de uma perspectiva de substituição futura por outro recurso. 

Isso depende do ritmo de extração das reservas remanescentes e da disponibilidade 



56 
 

– ou perspectiva de disponibilidade – de tecnologias e reservas suficientes para a 

exploração comercial de outros recursos energéticos. 

É importante considerar aqui que o conceito de reservas remanescentes se 

aplica não apenas a recursos não-renováveis, mas é também a recursos 

costumeiramente tidos como renováveis, mas que podem não sê-lo dependendo do 

ritmo de exploração. 

Deve-se, na medida do possível, calcular o ritmo de extração com base não 

apenas na extração realizada no último ano, mas também na perspectiva de 

crescimento ou diminuição da demanda. Deve-se observar também que os custos de 

extração e/ou produção de um recurso frequentemente não indicam de maneira 

apropriada o seu real grau de escassez. 

Com base no exposto, o limite recomendável para sustentabilidade 

dependente da disponibilidade de substituição por outro recurso energético, e sua 

abrangência é regional e global. 

 

 

3.3.1.4 Possibilidade de substituição por outro(s) recurso(s) energético(s) 

  

Esse indicador é especialmente importante quando se analisa um recurso, 

uma carteira de recursos ou uma matriz energética não renovável, ainda que possa 

ser usado para todos os recursos. Em alguns casos, mesmo um recurso renovável 

pode exigir substituição, seja por razões energéticas ou de outra natureza. Esse é o 

caso de quando o recurso renovável ou combinação de recursos renováveis tiver um 

ritmo de produção superior à capacidade natural de reposição. 

Ele é derivado da análise das reservas disponíveis – para recursos não 

renováveis – ou da capacidade de reposição – para recursos renováveis – e da 

disponibilidade de tecnologias maduras e comercialmente viáveis para sua produção. 

É preciso considerar que a quantidade de reservas disponíveis depende das 

tecnologias de produção disponíveis e sua evolução tecnológica e dos preços da 

energia, entre outras variáveis, podendo alterar-se com o decorrer do tempo. 
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No caso das tecnologias de produção, é importante observar que embora o 

custo delas seja uma importante referência sobre a disponibilidade de opções para 

exploração de um recurso, a existência de limitações do mercado torna importante a 

avaliação direta dessa disponibilidade. Uma tecnologia pode estar comercialmente 

disponível, mas controlada por um monopólio ou oligopólio ou sujeita a restrições de 

comercialização ou sigilo industrial21, o que pode influenciar as condições de acesso 

e manutenção, no curto prazo, assim como seu desenvolvimento e disseminação em 

larga escala, no médio e longo prazo. 

Portanto, para o cálculo desse indicador, deve-se estimar a dimensão das 

reservas comercialmente exploráveis com base nas tecnologias atualmente 

disponíveis – ou com as tecnologias que se vislumbram viáveis no futuro. 

 

Figura 8 – Etapas para avaliação da possibilidade de substituição por outro recurso energético 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

                                            
21 Tal situação pode ser observada no processo de exploração de gás natural não convencional no 
Brasil. Este depende do emprego do fraturamento hidráulico, o qual se vale de fluídos com aditivos 
tipicamente protegidos como segredo comercial, dificultando a sua aprovação pelos órgãos reguladores 
brasileiros (LOBO; PILOTO, 2014). 
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É apropriado, se possível, identificar o potencial dos recursos energéticos 

exploráveis com relação a uma dada opção tecnológica ou custo de produção, o que 

facilita a análise de sensibilidade desse indicador, o qual depende em grande medida 

do preço que o consumidor está disposto a pagar pelo fornecimento de energia. 

 

Figura 9 – Custo de produção em função das reservas de petróleo 

 

Fonte: Adaptado de (IEA, 2014). 

 

O limite recomendável para sustentabilidade é possuir reservas energéticas que 

tendam ao infinito. Assim como o indicador anterior, com o qual se relaciona 

diretamente, esse indicador apresenta abrangência regional e global. 

 

 

3.3.2 Indicadores naturais 

 

A compreensão do meio natural como um elemento limitante das atividades 

econômicas – setor de energia incluso – é fundamental sob a ótica da economia 

ecológica. Uma maneira de averiguar os limites da produção energética tolerados pelo 
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meio natural é analisar as funções e a estrutura dos ecossistemas e sua interação 

com a produção de energia.  

Em termos práticos, a análise da interação e a avaliação dos efeitos causados 

pela produção de energia no meio natural podem ser realizadas por meio de 

indicadores que medem cada um desses efeitos. A maior parte deles foi aperfeiçoada 

no decorrer do tempo, apresentando grande base de dados disponíveis para seu 

cálculo. 

A análise desses indicadores e, em última instância, o grau de 

sustentabilidade determinado por eles, está sujeita às limitações do conhecimento 

existente sobre os efeitos causados pela produção de energia aos ecossistemas, 

apesar de todo o avanço na compreensão desses efeitos nas últimas décadas. Por 

essa razão, o cálculo desses indicadores pode – e deve – ser aperfeiçoado à medida 

que o conhecimento das questões sobre as quais eles tratam evolui. 

Os efeitos da atividade energética sobre o meio natural podem ser 

localizados, como, por exemplo, a alteração da temperatura da água de um rio 

causada por uma termelétrica, ou globais, como é o caso do efeito estufa causado por 

emissões aéreas de termelétricas fósseis. Desse modo, é preciso empregar um 

conjunto de indicadores que compreenda tanto os efeitos locais ou regionalizados 

quanto os globais. 

Vale destacar que a compreensão das funções e estruturas dos ecossistemas 

evoluiu bastante nas últimas décadas, assim como a percepção da importância dos 

mesmos por parte da sociedade civil. Exemplo disso é a adoção de limites legais para 

a emissão dos poluentes22, os quais refletem, ainda que com algum grau de 

imperfeição, a posição da sociedade sobre os máximos impactos tolerados pelo meio 

natural provenientes da produção de energia (entre outras atividades). No caso em 

que a legislação ambiental é omissa ou inexistente, deve-se adotar os padrões 

recomendados por organizações internacionais. 

 

                                            
22 A regulação direta é um dos mecanismos para a estruturação de políticas públicas que contemplem 
a necessidade de equilibrar uma atividade econômica para limitar seus efeitos sobre o meio natural. A 
Política Estadual de Mudanças Climáticas (Lei Estadual 13.798/2009) e a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima (Lei Federal 12.187/2009) são exemplos de dispositivos legais para tanto. Para uma 
apresentação desse e de outros mecanismos, sugere-se consultar (DALY; FARLEY, 2004). 
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3.3.2.1 Pegada ecológica 

 

A análise da pegada ecológica (em inglês, Ecological Footprint Analysis – 

EFA), também chamada de pegada ambiental, foi criada para comparar os impactos 

humanos em relação à capacidade regenerativa dos sistemas ambientais (HOPTON; 

WHITE, 2012) sendo, portanto, uma métrica da sustentabilidade de um sistema. Ela 

foi concebida nos anos 1990, sendo hoje empregada por pesquisadores, instituições 

e governos, constituindo-se talvez no mais difundido indicador de sustentabilidade da 

atualidade. 

Isso contribuiu para a formação de uma grande base de dados utilizados em 

seu cálculo, havendo inclusive uma entidade23 para a padronização, debate e difusão 

das informações e resultados relacionados ao uso da pegada ecológica. 

A pegada ecológica indica o impacto causado no sistema ecológico24 por meio 

da estimativa de terra e água biologicamente produtivas25 demandadas por uma dada 

atividade humana. Dessa maneira, ela permite analisar não apenas a demanda 

provocada pela produção de energia sobre o sistema ecológico, mas também como a 

exploração do recurso energético compete com outras atividades humanas pelo uso 

dos recursos naturais. Assim, é oportuno considerar que essa competição aumenta 

com o decorrer do tempo à medida que a população e a atividade econômica crescem, 

consequentemente diminuindo a biocapacidade disponível para compensar a pegada 

ecológica causada pela produção de energia. 

O cálculo da pegada ecológica considera a demanda de uma dada atividade 

por terras aráveis, pastagens, florestas, área urbanizada e área necessária para 

absorção de CO2. Particularmente no que tange a produção de energia, são somadas 

as áreas para absorção de CO2, as áreas de barragens e outras instalações e a área 

de florestas e plantações necessárias para a produção de biomassa empregada como 

combustível (EWING et al., 2010). 

                                            
23 GFN – Global Footprint Network. 
24 Sistema ecológico: sistema formado pelo meio biótico e abiótico. 
25 As áreas de terra e água biologicamente produtivas são as áreas que suportam fotossíntese de 
maneira significativa e a acumulação de biomassa utilizada por humanos. Não são consideradas as 
áreas não produtivas ou marginais. Também não é considerada a biomassa não utilizada por humanos. 
A área da terra e água biologicamente produtiva perfaziam, em 2008, aproximadamente 12 bilhões de 
hectares. (GFN, 2014) 
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Tabela 6 – Pegada ecológica global da energia 

Recurso 
Rendimento Energético 

(MJ/m2/ano) 
Pegada Ecológica  

(gha per capita) 

Petróleo - 0,5 

Carvão 0,05 0,4 

Gás natural 0,01 0,2 

Nuclear - 0,1 

Biomassa 5 a 190* 0,05 

Hidráulica 100 0,002 

Fotovoltaica 450 - 

Eólica 900 - 

Total N/A 1,2 

* O rendimento energético da biomassa varia bastante dependendo do cultivo considerado. O 
rendimento do biogás, etanol da cana e reflorestamento são estimados em 5, 12 e 190 (MJ/m2/ano). 
Fonte: (WACKERNAGEL; MONFREDA, 2004) 

 

Pela sua natureza, a análise da pegada ecológica é mais apropriada para a 

análise da sustentabilidade do ponto de vista global, ainda que possa ser usada no 

nível regional para a comparação entre regiões distintas no que diz respeito ao 

impacto ou regeneração do meio natural. O limite recomendável para sustentabilidade 

é de que a pegada ecológica seja menor que a área biologicamente produtiva 

disponível. 

 

 

3.3.2.2 Poluição atmosférica 

 

Embora a emissão de poluentes seja um elemento parcialmente considerado 

no cálculo da pegada ecológica, é preciso analisar como ela afeta os locais de 

produção de energia e as regiões em que eles se inserem. Isso porque indicadores 

de sustentabilidade global, como é o caso da pegada ecológica, não são adequados 

para analisar os efeitos localizados da poluição, não sendo, portanto, capazes de 

indicar pontos particulares de insustentabilidade no sistema em análise. 

A literatura sobre a poluição aérea proveniente da geração de energia, assim 

como seus efeitos sobre o meio ambiente, é extensa; são exemplos de impactos o 

aquecimento global e a chuva ácida. Diversos organismos internacionais, 

especializados em energia ou não, realizam estudos e recomendam padrões26. Por 

                                            
26 São dois exemplos a Agência Internacional de Energia – AIE e a Organização Mundial da Saúde – 
OMS. 
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sua vez, (BAITELO, 2011) mostra como esses efeitos podem ser computados sob a 

ótica do PIR. 

A aferição prática dos efeitos das emissões aéreas é complexa, além de não 

indicar em si os níveis de sustentabilidade dessas emissões. Para tanto, é preferível 

adotar como indicadores de sustentabilidade as emissões causadas pela produção de 

energia e seus respectivos limites legais.  

Tais limites, sejam pré-definidos pelo arcabouço legal existente27 ou estabelecidos no 

processo de licenciamento ambiental, materializam a compreensão da sociedade 

sobre o máximo impacto tolerável da produção de energia ao meio ambiente, 

considerando inclusive as particularidades locais. Por essa razão, o limite 

recomendável para sustentabilidade corresponde aos limites legais ou, no caso em 

que eles sejam inexistentes, aos padrões internacionalmente recomendados.  

Pode-se complementar a análise da poluição atmosférica com a comparação 

da concentração de poluentes com as concentrações máximas recomendadas ou 

estabelecidas legalmente28. Nesse caso, entretanto, é preciso analisar a contribuição 

das emissões provenientes da produção de energia para a concentração de poluentes 

em uma dada bacia aérea.  

As principais emissões a serem consideradas são as de óxidos de nitrogênio 

(NOx), óxidos de enxofre (SOx), monóxido de carbono (CO) e material particulado. 

 

 

3.3.2.3 Poluição terrestre 

 

A poluição do solo causada pela produção de energia envolve a contaminação 

do solo por dejetos sólidos ou líquidos e a própria ocupação do solo29. Ambos os 

fatores podem apresentar impactos variados sobre o ambiente, que dependem não 

                                            
27 As resoluções 382/2006 e 436/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama estabelecem 
os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. 
28 A resolução 03/1990 do Conama estabelece as concentrações de poluentes atmosféricos que, se 
ultrapassadas, podem afetar a saúde da população ou causar danos ao meio ambiente. 
29 Embora a ocupação do solo seja um fator considerado no cálculo da pegada ecológica, ela é aqui 
considerada para a análise da sustentabilidade local. 
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apenas da magnitude da poluição, mas da sensibilidade dos ecossistemas locais, 

conforme apontado em (FUJII, 2006). 

De maneira análoga à poluição atmosférica, os indicadores de 

sustentabilidade são baseados nos limites máximos estabelecidos em lei ou 

autorizados nos processos de licenciamento ambiental. Embora este último critério 

impeça a padronização de limites para os indicadores, garante que as particularidades 

locais sejam observadas, tornando a aferição do grau de sustentabilidade mais 

preciso. 

 

 

3.3.2.4 Poluição aquática 

 

A poluição da água proveniente da produção de energia abrange a variação 

na qualidade da água e o próprio consumo de água. São especialmente impactantes 

os recursos fósseis, mas também os recursos renováveis aproveitados em usinas 

térmicas, conforme apontado por (BAITELO, 2011). São indicadores a serem 

considerados a alteração no pH, temperatura, demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), demanda química de oxigênio (DQO) e consumo de água. Assim como na 

poluição atmosférica e poluição terrestre, são adotados como limites recomendáveis 

para a sustentabilidade os parâmetros estabelecidos legalmente ou, na ausência 

destes, padrões internacionalmente recomendados. 

 

 

3.3.3 Indicadores humanos 

 

O uso de recursos energéticos em condições adequadas pode contribuir com 

a qualidade de vida; além do próprio suprimento de energia, o processo de obtenção 

e uso de energia é uma atividade que oferece benefícios socioeconômicos, mas 

também apresenta impactos adversos, como o deslocamento de comunidades e a 
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competição por recursos30 com outras atividades humanas, muitas delas essenciais 

para a sociedade. Esta, por sua vez, pode se opor ao aproveitamento de recursos 

energéticos que são ou podem ser adversos aos seus interesses e percepções. 

Ademais, as necessidades humanas são diversas; desde as relacionadas à 

subsistência biológica até as relacionadas à necessidade de afeto e identidade (tabela 

7), o que torna a avaliação das condições de bem estar humano complexa. Por essa 

razão, a definição dos indicadores humanos está sujeita a mais subjetividade que os 

indicadores econômicos e naturais, dado que a compreensão do que é apropriado, 

desejado ou sustentável depende de questões éticas e culturais, as quais variam de 

acordo com o tempo e grupo social (SÖDERHOLM; SUNDQVIST, 2003). 

Tabela 7 – Matriz de necessidades humanas 

 Categorias existenciais 

Categorias 
axiológicas 

Ser Ter Fazer Interagir 

Subsistência 

Saúde física, 
saúde mental, 
equilíbrio, senso 
de humor, 
adaptabilidade 

Alimentação, 
abrigo, trabalho 

Alimentar, procriar, 
descansar 
trabalhar 

Entorno vital, 
entorno social 

Proteção 

Cuidado, 
adaptabilidade, 
autonomia, 
equilíbrio, 
solidariedade 

Sistemas de 
seguro, poupança, 
seguridade social, 
sistemas de saúde, 
leis, direitos, 
família, trabalho 

Cooperar, 
prevenir, planejar, 
cuidar, curar, 
proteger 

Espaço habitável, 
ambiente social, 
moradia 

Afeto 

Autoestima, 
solidariedade, 
respeito, 
tolerância, 
generosidade, 
receptividade, 
paixão, 
determinação, 
sensualidade, 
humor 

Amizades, família, 
animais 
domésticos, 
plantas, jardins 

Fazer amor, 
acariciar, 
expressar 
emoções, 
compartilhar, 
cuidar, cultivar, 
apreciar 

Privacidade, 
intimidade, lar, 
espaços de 
encontro 

Compreensão 

Consciência 
crítica, 
receptividade, 
curiosidade, 
assombro, 
disciplina, intuição, 
racionalidade 

Literatura, 
professores, 
políticas 
educacionais, 
políticas de 
comunicação 

Investigar, estudar, 
experimentar, 
analisar, meditar, 
interpretar 

Âmbitos de 
interação 
formativa: escolas, 
universidades, 
academias, 
grupos, 
comunidades, 
família 

Participação 

Adaptabilidade, 
receptividade, 
solidariedade, 
disposição, 
convicção, 
entrega, respeito, 
paixão, humor 

Direitos, 
responsabilidades, 
obrigações, 
privilégios, trabalho 

Afiliar-se, 
cooperar, propor, 
compartilhar, 
discordar, acatar, 
dialogar, 
concordar, opinar 

Âmbitos de 
interação 
participativa: 
cooperativas, 
associações, 
igrejas, 
comunidades, 
vizinhanças, 
família 

                                            
30 A competição por recursos pode se dar na demanda pela infraestrutura local, por reservas para 
financiamento, mão-de-obra capacitada e terreno, entre outros. 
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Ócio 

Curiosidade, 
receptividade, 
imaginação, 
despreocupação, 
humor, 
tranquilidade, 
sensualidade 

Jogos, 
espetáculos, 
festas, 
tranquilidade 

Divagar, abstrair-
se, sonhar, sentir 
falta, fantasiar, 
recordar, relaxar, 
divertir-se, jogar 

Privacidade, 
intimidade, 
espaços de 
encontro, tempo 
livre, ambientes, 
paisagens 

Criação 

Paixão, 
determinação, 
intuição, 
imaginação, 
audácia, 
racionalidade, 
autonomia, 
inventividade, 
curiosidade 

Habilidades, 
destrezas, método, 
trabalho 

Trabalhar, 
inventar, construir, 
imaginar, projetar, 
compor, desenhar, 
interpretar 

Âmbitos de 
produção e 
retroalimentação, 
oficinas, 
associações 
culturais, grupos, 
audiência, espaços 
de expressão, 
liberdade temporal 

Identidade 

Pertencimento, 
coerência, 
diferença, 
autoestima, 
assertividade 

Símbolos, 
linguagem, 
hábitos, costumes, 
grupos de 
referência, 
sexualidade, 
valores, normas, 
papéis, memória 
histórica, trabalho 

Comprometer-se, 
integrar-se, 
confundir-se, 
definir-se, 
conhecer-se, 
reconhecer-se, 
atualizar-se, 
crescer 

Ritmos sociais, 
situações 
cotidianas, âmbitos 
de pertencimento, 
etapas de 
maturação 

Liberdade 

Autonomia, 
autoestima, 
vontade, paixão, 
assertividade, 
mente aberta, 
determinação, 
audácia, rebeldia, 
tolerância 

Igualdade de 
direitos 

Discordar, optar, 
diferenciar-se, 
arriscar-se, 
conhecer-se, 
assumir-se, 
desobedecer, 
meditar 

Habilidade de 
interagir com 
diferentes pessoas 
em locais 
diferentes e 
momentos 
diferentes 

A matriz organiza as necessidades humanas em categorias existenciais e axiológicas; as necessidades 
são inter-relacionadas e interativas, podendo inclusive mais de uma ser almejada simultaneamente. 
Fonte: (MAX-NEEF, 1994). 

 

Em vista disso, os indicadores foram definidos com o objetivo de representar 

o reflexo percebido pela sociedade sobre seu bem estar causado pela obtenção e 

processamento de um recurso energético assim como sua recepção ou oposição a 

eles. Por essa razão, os indicadores humanos incorporam fatores definidos no PIR 

como sociais e políticos. 

  

 

3.3.3.1 Competição por recursos com outras atividades humanas 

 

Muito embora a competição por recursos naturais seja incorporada nos 

indicadores naturais, em particular a pegada ecológica, é preciso observar se a 
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produção de energia não compete por outros recursos, naturais ou não, em níveis que 

a sociedade considere intoleráveis. Aqui se incluem: 

- recursos econômicos, os quais poderiam ser destinados a outras atividades tidas 

como prioritárias ou mais atrativas, como saúde, segurança, entretenimento etc; 

- infraestrutura local, como estradas e terminais portuários;31 

- áreas urbanas ou rurais32; 

- mão-de-obra capacitada, seja ela relacionada à concepção, projeto, implantação e 

operação de empreendimentos para a produção de energia; 

- outros. 

Dada a natureza qualitativa desse indicador, adota-se como unidade de 

medida as classificações: intolerável, gerenciável, negligenciável. O limite 

recomendável para sustentabilidade é gerenciável. A abrangência desse indicador é 

local e regional. 

  

  

3.3.3.2 Impactos na saúde pública 

 

Como mencionado em (FUJII, 2006), a produção de energia potencialmente 

provoca diversos impactos na saúde pública. A maioria dos impactos é proveniente 

dos efeitos da poluição sobre a saúde, ainda que não estejam restritos a eles.  

A determinação do nível de sustentabilidade desse indicador é complexa e 

sujeita a um alto grau de subjetividade (SÖDERHOLM; SUNDQVIST, 2003). 

Inicialmente é necessário estimar os impactos que a produção de energia causa sobre 

o universo de análise, o que depende da disponibilidade de dados e análises 

estatísticas que permitam correlacionar os efeitos da poluição e outros fatores sobre 

                                            
31 No processo de análise da expansão das atividades de exploração e produção de petróleo e gás do 
pré-sal da Bacia de Santos foi observado que elas poderiam demandar a utilização de áreas portuárias 
e retroportuárias, assim como da malha viária adjacente, as quais são altamente demandadas pelas 
atividades relacionadas ao porto de Santos (AAE PINO, 2009). 
32 A competição por áreas pode implicar no deslocamento de comunidades; dano ou destruição de 
sítios de interesse arqueológico, histórico ou cultural e deslocamento ou eliminação de áreas 
cultiváveis, entre outros reflexos (FUJII, 2006). 
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a saúde em termos de morbidade e mortalidade, custos de prevenção, compensação 

e mitigação33. Com essas estimativas, é preciso inferir até qual nível de impacto a 

sociedade estará disposta a aceitar. Ambas as etapas apresentaram bastante 

evolução nos últimos anos, beneficiando-se do conhecimento acumulado sobre a 

questão. Ainda assim, o nível tolerável que delimita a sustentabilidade sob a ótica 

humana depende de considerações éticas, variáveis para cada indivíduo, cultura e 

época (SÖDERHOLM; SUNDQVIST, 2003). 

Dessa maneira, adotam-se como unidade de medida as classificações 

intolerável, gerenciável e negligenciável, baseada em estimativas quantitativas de 

morbidade e mortalidade. O limite recomendável para sustentabilidade é a 

classificação gerenciável.  

 

 

3.3.3.3 Impactos no meio social 

   

Além da competição por outros recursos e os impactos sobre a saúde, a 

produção de energia provoca outros impactos no meio social; entre eles estão a perda 

de produtividade na agricultura, corrosão acelerada de edificações, especialmente as 

de cunho histórico e o desconforto sonoro e visual. A maioria desses reflexos nem 

sempre são considerados na implantação e operação dos empreendimentos, pois não 

afetam diretamente os principais agentes do processo.  

Embora possam ser estimados os impactos da produção de energia no meio 

social, o nível de sustentabilidade depende, em última análise, de quanto a sociedade 

está disposta a tolerar. Recomenda-se assim que os impactos sejam estimados e 

analisados de acordo com a percepção da sociedade, considerando o posicionamento 

de todos os segmentos da sociedade envolvidos.  

As unidades desse indicador são qualitativas, adotando-se a classificação 

intolerável, gerenciável e negligenciável, baseada em estimativas quantitativas dos 

                                            
33 A monetarização dos impactos causados por esses efeitos, comumente chamados de 
externalidades, compõe uma interessante linha de pesquisa; várias iniciativas nesse sentido foram 
conduzidas, dentre as quais se pode citar o projeto ExternE – Externalities of Energy. Ele reúne vários 
estudos e bases de dados, disponibilizando inclusive ferramentas web para a elaboração de estudos 
de caso. (EXTERNE, 2012) 
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impactos levantados. Recomenda-se como limite para a sustentabilidade a 

classificação gerenciável. 

 

 

3.3.3.4 Violação dos Direitos Humanos 

 

Para ser considerada sustentável a produção de energia não deve contribuir 

com a violação dos direitos fundamentais dos seres humanos, entre os quais o direito 

à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à 

educação.  

A evolução dos marcos legais na maioria dos países e das relações 

internacionais vem oferendo cada vez mais proteção aos cidadãos na maioria dos 

casos. Ainda assim, tal questão deve ser sempre observada, tendo-se como 

referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) e levantando-

se situações de violação ou potencial violação dos direitos nela listados. A unidade do 

indicador é qualitativa (intolerável, gerenciável, negligenciável), recomendando-se 

como limite para a sustentabilidade a classificação gerenciável. 

 

 

3.3.3.5 Posse e acesso à fonte energética 

  

Como mencionado por (FUJII, 2006), a posse ou acesso estratégico a fontes 

energéticas é um dos principais focos da política energética de um país, já que disso 

depende a garantia de fornecimento a preços satisfatórios. Por essa razão, é 

adequado analisar o acesso à fonte energética: se ele é livre, como a energia solar; 

se compete com outros usos (como a energia hídrica); se é de posse do governo 

(nacional ou estrangeiro) ou de entes privados, considerando-se também se existem 

monopólios ou oligopólios no seu fornecimento34. Complementarmente, devem-se 

                                            
34 Com o desmembramento da União Soviética, o Azerbaijão, como estado recém-independente, optou 
por explorar suas reservas de petróleo no mar Cáspio. Como o escoamento de petróleo aos 
consumidores dependeria da utilização de oleodutos atravessando países vizinhos, o governo azeri 
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observar fatores políticos que possam contribuir com a instabilidade no seu 

fornecimento. Em última instância, a sustentabilidade da fonte energética depende da 

sua acessibilidade, o que por sua vez está relacionado não apenas à natureza de sua 

posse, mas das condições em que ela se dá. Desse modo, o indicador é definido 

qualitativamente (livre, concorrente com outros usos, governamental, privado), 

incluindo considerações sobre a instabilidade política entre fornecedores e 

compradores. Recomenda-se para a sustentabilidade a classificação acessível. A 

abrangência do indicador é local e regional. 

 

 

3.3.3.6 Oposição ao recurso energético 

 

A despeito da viabilidade econômica e ambiental da exploração de um recurso 

energético, a percepção da sociedade sobre os benefícios e malefícios 

proporcionados por ele pode ser desfavorável a ponto de sua utilização tornar-se 

insustentável.  

Essa situação é mais comum no processo de decisão e implantação do projeto 

relacionado à exploração do recurso energético, mas também pode ocorrer durante a 

fase de exploração e, até mesmo, após sua desativação, quando o fornecimento de 

energia deixa de existir e se evidenciam os impactos associados ao processo de 

descomissionamento da usina, mina ou equivalente. Adicionalmente, a oposição a um 

recurso pode surgir com a evolução do conhecimento sobre a questão ou com a 

mudança das circunstâncias relacionadas correlatas35. 

Para estruturar esse indicador é preciso levantar os grupos envolvidos com o 

processo de produção de energia e suas percepções sobre o mesmo. Em certas 

situações, a oposição ao recurso é decorrente de falta de informação ou informação 

                                            
optou por manter duas rotas, uma através da Geórgia e outra pela Rússia, limitando assim a influência 
de um único país na sua política energética. Por razões similares, foi construído o Nord Stream, 
gasoduto para transporte de gás natural entre a Rússia e a Alemanha, diminuindo a dependência russa 
de gasodutos localizados na Ucrânia. (YERGIN, 2011) apresenta esses e outros casos em que o 
suprimento de energia é altamente influenciado por fatores políticos. 
35 O acidente na usina nuclear de Fukushima, no Japão, influenciou a opinião pública de muitos países, 
notadamente da Alemanha, que acelerou a desativação de algumas centrais nucleares. (KOTTASOVA, 
2014) 



70 
 

incorreta sobre o mesmo. Isso pode ser decorrente de comunicação falha ou 

deliberadamente incorreta por parte de um ou mais entes envolvidos no processo; 

nesses casos, é possível melhorar a compreensão dos agentes com a intensificação 

da comunicação sobre os reais reflexos do recurso. Em outras situações, a oposição 

ao recurso pode ser oriunda de uma visão ideológica, fundamentada ou não. Desse 

modo, o recurso energético é classificado como nas seguintes categorias: apoia, apoia 

com ressalvas, indiferente, opõe-se com possibilidade de mitigação e opõe-se 

completamente, considerando todos os agentes com poder de decisão.  

 

 
3.3.4 Resumo dos indicadores de sustentabilidade 

 

Na tabela 8, a seguir, encontram-se os indicadores necessários para a análise 

da sustentabilidade energética com suas principais características. Observa-se que 

os indicadores demandam quantidade significativa de informações; os indicadores de 

abrangência regional e global, via de regra, exigem dados agregados, enquanto os de 

abrangência local necessitam dados desagregados para seu cálculo. 

Os indicadores de poluição dependem em grande medida da 

institucionalização por dispositivos legais do conhecimento disponível sobre os efeitos 

causados pela poluição no meio local, regional e global. Por essa razão, é esperado 

que eles se tornem cada vez mais precisos com o decorrer do tempo. 
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Tabela 8 – Indicadores de sustentabilidade energética 

Indicadores Unidade Limite recomendável Abrangência 

Energia obtida sobre a 
energia investida 

adimensional > 20 regional e global 

Custo de obtenção e 
processamento do 

recurso 
R$ ou US$ < 10% do PIB regional e global 

Duração das reservas 
disponíveis 

anos → ∞ regional e global 

Possibilidade de 
substituição por outro 

recurso 
sim/não; → ∞ regional e global 

Pegada ecológica hectares globais 
< área biologicamente 
produtiva disponível 

regional e global 

Poluição atmosférica mg/Nm3 < limites legais ou 
padrões internacionais 

local 

Poluição terrestre 
m2, km2 ou m3 de 

dejetos 
< limites legais ou 

padrões internacionais 
local 

Poluição aquática 
pH, volume de 

oxigênio (mg/l) e 
volume d´água (m3) 

< limites legais ou 
padrões internacionais 

local 

Competição por 
recursos com outras 
atividades humanas 

intolerável/ 
gerenciável/ 

negligenciável 
gerenciável local e regional 

Impactos na saúde 
pública 

intolerável/ 
gerenciável/ 

negligenciável 
gerenciável local, regional e global 

Impactos no meio 
social 

intolerável/ 
gerenciável/ 

negligenciável 
gerenciável local e regional 

Violação dos direitos 
humanos 

intolerável/ 
gerenciável/ 

negligenciável 
gerenciável local 

Posse e acesso à 
fonte energética 

livre, concorrente com 
outros usos, estatal, 

privado 
acessível local e regional 

Oposição ao recurso 
energético 

apoia, apoia com 
ressalvas, indiferente, 

opõe-se com 
possibilidade de 

mitigação, opõe-se 
completamente 

opõe-se com 
possibilidade de 

mitigação 
local e regional 
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O mistério da vida não é um problema a ser 

resolvido, mas uma realidade a vivenciar. 

 

Paul Atreides, Duna 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Para ilustração da utilização da metodologia proposta e teste de suas 

características como robustez, flexibilidade e facilidade de uso. 

 

 

4.1 MATRIZ ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Levando-se em consideração a diversidade de fontes de energia, a extensão 

territorial e importância econômica similares a algumas nações e a grande 

disponibilidade de dados, adotou-se como estudo de caso a matriz de geração elétrica 

do estado de São Paulo. Para análise de sua sustentabilidade foi adotada a 

abordagem top-down, enfatizando-se os indicadores de abrangência regional. 

 

 

4.1.1 Definição do sistema energético 

 

O sistema energético em análise é composto pela matriz de geração elétrica 

do estado de São Paulo, incluindo centrais elétricas de serviço público e centrais 

elétricas autoprodutoras.  

Esse sistema energético encontra-se inserido no território do estado de São 

Paulo, tendo seus efeitos calculados para a área circunscrita no mesmo. 

 

 

4.1.2 Inventário dos recursos energéticos em utilização 

 

Para determinação dos recursos energéticos em utilização foram 

consideradas as informações apresentadas no Balanço Energético do Estado de São 

Paulo 2013 - Ano Base 2012, o mais recente à disposição. Conforme ele, a produção 

estadual de eletricidade em 2012 foi a seguinte (tabela 9): 
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Tabela 9 – Produção de eletricidade no estado de São Paulo em 2012 (GWh) 

Centrais elétricas de serviço público 

Hidráulica 80.193,00 

Gás Natural 1.414,43 

Centrais elétricas autoprodutoras 

Hidráulica 4.476,00 

Gás Natural 1.152,62 

Diesel 74,68 

Óleo Combustível 350,18 

Bagaço de Cana 4.288,70 

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2013 – Ano Base 2012. 

Também foram levantadas as reservas dos recursos fósseis, não renováveis, 

e os potenciais dos recursos renováveis (tabela 10 e 11): 

Tabela 10 – Reservas estaduais de petróleo e gás natural em 2013 

Reservas Provadas de Petróleo e Gás 

Petróleo 613 milhões de barris 

Gás Natural 56,4 bilhões de m3 

Fonte: Anuário da Indústria de Petróleo e Gás Natural de São Paulo - 2013. 

Tabela 11 – Potencial de produção de eletricidade a partir de recursos renováveis 

Potencial Eólico (100 m de altura) 

Velocidade média 
anual do vento 

(m/s) 

Energia anual 
(GWh/ano) 

Potência 
instalável (MW) 

Área ocupada 
(km2) 

Fator de 
capacidade 

> 6,0 71.918 30.891 7.420 26,6 

> 6,5 13.000 4.734 1.134 31,3 

> 7,0 1.753 564 138 35,5 

> 7,5 74 21 5 40,0 

Potencial Solar Fotovoltaico 

Radiação solar 
incidente 

(kWh/m2.dia) 

Energia anual 
(GWh/ano) 

 
Área ocupada 

(km2) 
 

5,61 – 5,70 12.000  744  

5,51 – 5,60 878.000  54.064  

Potencial da biomassa de cana de açúcar (excedente) 

 
Energia anual 

(GWh/ano) 
kWh/tc 

Área ocupada 
(km2) 

 

Atual 8.907,92 27 51.726  

Caldeiras de 90 bar 31.342,68 95 51.726  

Com palha 49.488,45 150 51.726  

Gaseificação 69.283,83 210 51.726  

Potencial hidrelétrico remanescente 

 
Energia Anual 

(GWh/ano) 
Potência 

instalável (MW) 
 

Fator de 
capacidade 

CGH 9.920,26 2059  

55 PCH/UHE 9.096,38 1888  

Total 19.016,64 3947  

Fontes: Atlas Eólico do Estado de São Paulo, 2012; Energia Solar Paulista – Levantamento de 
Potencial, 2013; Plano Paulista de Energia – PPE 2020, 2012. 
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A seguir encontram-se os mapas com os dados que subsidiaram o cálculo 

desses potenciais: a incidência solar global (figura 10) e a velocidade de vento média 

anual a 100m de altura (figura 11). 

Figura 10 – Incidência solar global no estado de São Paulo 

 

Fonte: Energia Solar Paulista – Levantamento de Potencial, 2013. 
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Figura 11 – Velocidade de vento média anual a 100m de altura no estado de São Paulo 

 

Fonte: Atlas Eólico do Estado de São Paulo, 2012. 
 

Foram levantadas as áreas ocupadas em território paulista em 2012 pelos 

reservatórios das usinas hidrelétricas (figura 12, a seguir) e pelos cultivos de cana de 

açúcar, conforme informações cedidas pela Secretaria de Energia e coletadas na 

Unicadata (base de dados mantido pela Única – União da Indústria de cana-de-

açúcar): 

Reservatórios de usinas hidrelétricas: 5.489,59 km2 (2,21% do território paulista) 

Plantio de cana de açúcar: 51.726,11 km2 (20,86% do território paulista36) 

                                            
36 A título de comparação, a área ocupada por cultivos ou pastagem no estado de São Paulo em 2012 
era de 129.303,45 km2, conforme banco de dados do Instituto de Economia Agrícola, órgão vinculado 
à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 
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Figura 12 – Bacias hidrográficas e reservatórios no estado de São Paulo 

Fonte: Elaboração de Jânio Queiroz Souto. 
 

A cana de açúcar é o produto agrícola com maior área plantada no estado de 

São Paulo; a produção de cana em 2012 foi37 de 329.923 mil toneladas, enquanto a 

produção de etanol anidro e hidratado foi de 5.600 mil m3 e 6.230 mil m3, 

respectivamente. A produção de açúcar foi de 23.289 mil toneladas. 

Com o propósito de disciplinar a expansão e ocupação do solo pelo setor 

sucroenergético no estado, foi elaborado pelas Secretarias Estaduais de Meio 

Ambiente e de Agricultura e Abastecimento o Zoneamento Agroambiental (figura 13, 

a seguir). 

                                            
37 Fonte: Unicadata. 
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Figura 13 – Zoneamento Agroambiental do Setor Sucroenergético 

 

Fonte: Zoneamento Agroambiental do Setor Sucroenergético, 2008. 
 

O zoneamento define quatro classes de áreas, cada qual com um grau de 

aptidão agroambiental. Atualmente, o cultivo da cana se dá na seguinte proporção: 

26% em áreas adequadas, 45% em áreas adequadas com limitações ambientais, 28% 

em áreas adequadas com restrições ambientais e 1% em áreas inadequadas. Para 

cada classe adequada há um conjunto específico de parâmetros para a obtenção de 

licenças, enquanto que para a classe inadequada não são mais concedidas licenças 

de instalação ou ampliação de empreendimentos. 
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4.1.3 Identificação de particularidades e calibração dos indicadores 

 

Para o cálculo dos indicadores alguns dados adicionais são necessários; a 

seguir são apresentadas as principais informações referentes ao estado de São Paulo: 

PIB38 (2012): R$ 1.433.297 milhões 

Área do território39: 248 mil km2 

Consumo total de eletricidade40 (2012): 150.716 GWh 

Tendo-se em vista que parte significativa da eletricidade consumida é 

proveniente de importações, para o cálculo do indicador da duração das reservas 

disponíveis foi tomada como referência a capacidade de suprimento de toda a 

eletricidade consumida no estado.  

Para a avaliação do indicador de gastos com a obtenção e processamento 

dos recursos energéticos foi considerada toda a energia consumida no estado, 

incluindo eletricidade e combustíveis. 

No caso da cana de açúcar, onde a eletricidade é apenas um dos produtos 

obtidos (açúcar, etanol e eletricidade), foi realizada a ponderação energética entre 

eles para o rateio dos efeitos provocados na cultura da cana. 

 

 

4.1.4 Cálculo dos indicadores 

 

4.1.4.1 Energia obtida sobre a energia investida - EROI 

 

O cálculo do EROI foi realizado utilizando-se valores máximos e mínimos 

baseados nos padrões de referência apresentados na definição do indicador (tabela 

12). Optou-se pela adoção de uma faixa de valores para realizar-se uma análise de 

                                            
38 Fonte: Fundação Seade, 2014. 
39 Fonte: Fundação Seade, 2014. 
40 Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2013 – Ano Base 2012. 
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sensibilidade do indicador, estabelecida a partir de valores máximos e mínimos de 

EROI de cada recurso levantados na definição do indicador no capítulo anterior. 

 
Tabela 12 – Índices de EROI máximos e mínimos por recurso energético 

EROI 

Fonte Valor máximo Valor mínimo 

Hidráulica 100 65 

Gás Natural 12 10 

Diesel 20 15 

Óleo Combustível 20 15 

Bagaço de Cana 10 0,8 

 

A adoção de uma abordagem top-down, permitiu a obtenção dos resultados 

sem dependência do levantamento do balanço energético de cada usina geradora. 

Os valores de EROI ponderado da matriz de geração elétrica em questão são: 

EROI máximo ponderado: 93,40 

EROI mínimo ponderado: 60,50 

Limite recomendável: maior que 20 

Observou-se um elevado EROI, o que coloca a matriz de geração elétrica 

estadual em uma situação confortável. Esse desempenho deve-se à grande 

participação de usinas hidrelétricas, os recursos com maior valor de EROI. Elas 

“subsidiam” os recursos com baixo EROI, garantindo uma composição equilibrada 

para a matriz. Tal característica será especialmente importante quando for preciso 

migrar dos recursos fósseis, com EROIs relativamente altos, para os recursos eólico 

e solar, com valores menores de EROI no estágio atual de desenvolvimento 

tecnológico. 

 

 

4.1.4.2 Gastos com obtenção e processamento dos recursos 

 

O custo de obtenção e processamento da matriz de geração elétrica foi 

calculado com base nos preços praticados pelas fontes de geração presentes no 

estado de São Paulo. A adoção do preço de venda da energia pelas geradoras 

representa melhor o ônus econômico da produção estadual de energia para a 
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sociedade paulista, razão pela qual o valor pago na venda de energia é comparado 

com o PIB paulista.  

Para essa análise, foi adotado levantamento realizado por (CANTARANI, 

2014) dos preços médios ponderados dos empreendimentos que venderam energia 

no estado de São Paulo entre 2004 e 2014. Arbitraram-se como valores máximos e 

mínimos os preços médios ponderados da venda de energia de empreendimentos 

existentes e empreendimentos novos, respectivamente. Embora tais 

empreendimentos não correspondam a toda a energia comercializada no estado, 

pode-se considera-los uma referência que reflete a realidade atual do mercado de 

eletricidade. 

Tabela 13 – Levantamento dos preços médios de energia negociada 

Preço de venda da eletricidade (R$/MWh) 

Centrais elétricas de serviço público 

 Máximo Mínimo 

Hidráulica 208,69 116 

Gás Natural 262 118,9 

Centrais elétricas autoprodutoras 

Hidráulica 208,69 116 

Gás Natural 262 118,9 

Diesel 400 250 

Óleo Combustível 300 150 

Bagaço de Cana 180 139,89 

 

Dessa maneira, obtiveram-se os gastos com a obtenção e processamento de 

recursos para produção de eletricidade percebidos no estado de São Paulo (tabela 

14): 

Tabela 14 – Gastos estimados para compra de eletricidade produzida no estado de São Paulo (preço 
da geração) 

Gastos (R$ milhões) 

Centrais elétricas de serviço público 

 Máximo Mínimo 

Hidráulica 16.735 9.302 

Gás Natural 301 136 

Centrais elétricas autoprodutoras 

Hidráulica 934 519 

Gás Natural 245 111 

Diesel 30 10 

Óleo Combustível 105 47 

Bagaço de Cana 686 600 

   

TOTAL 19.036 10.726 

 

Esses valores correspondem a 1,33% e 0,75% do PIB paulista. 
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É importante observar que a produção estadual de energia não contempla 

toda a demanda de eletricidade; nesse caso, considerando-se todo o consumo e 

admitindo-se como valores máximos e mínimos de referência R$ 250/MWh e R$ 

150/MWh, teríamos gastos da ordem de 2,63% e 1,58% do PIB paulista. 

Por fim, considerando-se os gastos com eletricidade e combustíveis (diesel, 

gasolina, etanol e querosene para transportes, gás natural e GLP em geral) conforme 

a tabela 15, atinge-se 6,66% e 5,52% do PIB paulista, dentro do limite 

recomendável para a sustentabilidade, de 10%. 

Tabela 15 – Gastos estimados para compra de combustíveis no estado de São Paulo em 2012 (preço 
ao distribuidor) 

Combustíveis 

Volume consumido (m3) 

Diesel 10.432.000 

Gasolina 8.264.000 

Etanol 3.852.000 

Querosene de aviação 2.842.000 

Gás natural não termelétrico 5.166.000.000 

GLP 3.350.000 

Preços ao distribuidor 

 máximo mínimo 

Diesel 1,79 R$/l 1,79 R$/l 

Gasolina 2,25 R$/l 2,25 R$/l 

Etanol 1,53 R$/l 1,53 R$/l 

Querosene de aviação 1,74 R$/l 1,74 R$/l 

Gás natural não termelétrico 1,1 R$/m3 0,85 R$/m3 

GLP (botijão de 13kg) R$ 27,85 R$ 27,85 

TOTAL GASTO (R$ milhões) 57.750 56.458 

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo – 2013; levantamento de R. Cantarani com base 
em dados ANP. 

 

 

4.1.4.3 Duração das reservas disponíveis 

 

Se considerarmos a alocação das reservas estaduais de petróleo e gás 

natural apenas com base no seu consumo para produção de eletricidade, as reservas 

durariam cerca de 600 anos e 70 anos, respectivamente.  

No entanto, essas reservas são destinadas a outros usos finais, diminuindo a 

disponibilidade para a produção de eletricidade. Por outro lado, a oferta de petróleo e 

gás é composta por importações de outros estados, aumentando o tamanho das 
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reservas disponíveis para suprimento do estado. De qualquer maneira, avalia-se a 

possibilidade de substituição desses recursos no indicador a seguir. 

 

 

4.1.4.4 Possibilidade de substituição por outros recursos 

 

O balanço energético paulista mostra que a maior parte da produção de 

eletricidade é proveniente de fontes renováveis (97,26%). Numa hipótese extrema, 

poder-se-ia considerar o suprimento de toda a demanda elétrica através da produção 

no estado a partir de recursos renováveis. Considerando o consumo de eletricidade 

em 2012 (150.716 GWh), seria preciso produzir cerca de 60 mil GWh adicionais. 

Para tanto, pode-se valer da energia hidráulica, solar, eólica e biomassa, as 

quais apresentam potencial considerável conforme indicado pelo inventário dos 

recursos energéticos. Considerando-se apenas o potencial hidrelétrico e de 

cogeração a bagaço, tem-se respectivamente 19 mil GWh e 22 mil GWh (com adoção 

de caldeiras de 90 bar de pressão e sem aumento da área de cultivo). Essas fontes 

poderiam ser adotadas na primeira fase, enquanto a energia eólica e fotovoltaica 

poderiam ser implantadas paulatinamente, à medida que a evolução tecnológica e 

comercial passe a oferecer preços mais competitivos. Apenas nas faixas de vento e 

incidência solar mais elevadas o potencial é de 12 mil GWh (fotovoltaica) e 74 GWh 

(eólica); se considerarmos as faixas imediatamente inferiores, o potencial sobe para 

878 mil GWh (fotovoltaica) 1753 GWh (eólica).  

Conclui-se assim que as reservas renováveis podem atender com uma boa 

margem a demanda de eletricidade. 

 

 

4.1.4.5 Pegada ecológica 

 

A pegada ecológica reflete a carga ambiental provocada pela sociedade no 

meio natural. Assim, a pegada ecológica da produção de eletricidade representa a 



84 
 

demanda da atividade sobre a biocapacidade do ambiente. 

Ela foi calculada considerando-se as emissões de carbono de termelétricas 

(gás natural, diesel e óleo combustível), as áreas de canaviais e dos reservatórios das 

hidrelétricas dentro do estado de São Paulo. Foram levantados assim os seguintes 

parâmetros: 

Área dos reservatórios das hidrelétricas: 548.959 hectares  

Área ocupada pelo plantio de cana (2012): 5.172.611 hectares  

Produção de cana (2012): 329.923 mil toneladas 

Produção de açúcar (2012): 23.289 mil toneladas 

Produção de etanol (2012): 11830 mil m3 

Consumo de diesel no cultivo e processamento da cana: 1,6 litros/tonelada de cana41 

A partir desses parâmetros, dos dados de produção de energia, dos fatores 

de conversão disponíveis no Balanço Energético do Estado de São Paulo e dos 

valores médios de emissões levantados por (MIRANDA, 2012), calculou-se o volume 

de emissões de carbono das termelétricas em 2012: 

Tabela 16 – Emissões de carbono provenientes da geração de eletricidade 

Fonte tCO2/ano 

Gás Natural 1.078.545,46 

Diesel 61.910,58 

Óleo Combustível 273.488,40 

Diesel usado na cultura da cana 527.876,80 

Diesel usado para a produção de eletricidade do bagaço 12.130,62 

Obs: a parcela de diesel usado na produção de eletricidade do bagaço foi estimada através da 
ponderação energética dos produtos provenientes da usina: eletricidade, açúcar e etanol (vide anexo). 

 

A pegada ecológica corresponde à área necessária para absorver as 

emissões de carbono, para manter o cultivo de cana e à área dos reservatórios. A 

partir dos fatores de absorção da floresta e dos fatores de ganho para o estado de 

São Paulo fornecidos por (CAMPOS, 2014), calcularam-se as áreas necessárias para 

a absorção do carbono e a pegada ecológica de cada recurso energético (tabela 17): 

Área necessária para absorção de carbono – termelétricas fósseis: 77.476,11 

hectares 

                                            
41 MOTTA, 2011. 
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Área necessária para absorção de carbono – termelétricas á bagaço: 1.694,52 

hectares 

Tabela 17 – Pegada ecológica da produção de eletricidade no estado de São Paulo 

Fonte Hectares globais 

Hidráulica 548.959,00 

Termelétricas fósseis 233.702,93 

Cana – área plantada 15.035.849,11 

Cana – emissões do diesel usado na produção de eletricidade do bagaço 5.111,42 

Total 6.277.051,60 

 

Assim, a pegada ecológica per capita da produção de eletricidade no estado 

de São Paulo é de 0,38 gha/cap42. (WWF-Brazil, 2012) calculou a parcela referente 

ao consumo de energia e absorção de carbono em 0,5 gha/cap (considerando as 

emissões médias de carbono provenientes da energia consumida); a pegada 

ecológica total do estado de São Paulo foi de 3,52 gha/cap, enquanto a biocapacidade 

do estado de São Paulo era de 1,34 gha/cap. Observa-se portanto que a pressão 

humana sobre o meio natural no estado de São Paulo é maior que a sua capacidade 

de processá-la.  

Embora a produção de eletricidade contribua pouco com a pegada ecológica 

no estado, é recomendável a adoção de políticas para a diminuição da pegada 

ecológica total. Um exemplo nesse sentido é a adoção da PEMC – Política Estadual 

de Mudanças Climáticas (Lei estadual 13.798/2009), que visa diminuir as emissões 

de carbono no estado. 

 

 

4.1.4.6 Poluição atmosférica 

 

A poluição atmosférica na produção de eletricidade no estado de São Paulo 

se dá principalmente pelas emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis 

                                            
42 O cálculo da pegada ecológica considerou a área total do plantio de cana, ainda que ela também se 
destine a outros fins além da geração de eletricidade. Caso se considere apenas a área do plantio 
proporcional ao conteúdo energético da eletricidade no conjunto dos produtos (etanol, açúcar e 
eletricidade), a pegada ecológica é reduzida drasticamente, para 0,027 gha/cap. Por outro lado, não 
foram consideradas as emissões decorrentes de fertilizantes nitrogenados usados no cultivo da cana. 
Ademais, foram adotados os fatores de absorção de carbono do estado de São Paulo. Caso se 
considerasse o fator de absorção de carbono mundial, a pegada ecológica seria ainda maior. 
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nas termelétricas e na queima da palha da cana que antecede a colheita. 

Ambos os processos são disciplinados por dispositivos legais, os quais visam 

a contenção das emissões e, por consequência, dos efeitos nocivos provocados pelas 

emissões. De maneira geral, tais dispositivos são suficientemente rigorosos para a 

limitação desses efeitos em patamares aceitáveis. O licenciamento ambiental de 

empreendimentos do gênero considera inclusive a situação da bacia aérea na qual se 

instalará o empreendimento e exige a garantia de níveis de emissões adequados.  

No caso da queima da palha da cana, a legislação estadual prevê a 

implantação da colheita mecanizada no decorrer dos anos, eliminando a necessidade 

da queima da palha para a colheita manual. Ademais, quando são observadas 

condições atmosféricas desfavoráveis, a queima da palha é proibida. 

Ainda assim, as emissões atmosféricas contribuem para a piora da qualidade 

do ar, especialmente em regiões já saturadas por emissões provenientes de outras 

fontes. Essa questão é discutida no indicador de impactos na saúde pública, mais 

adiante. 

Por essas razões, considera-se a poluição atmosférica causada pela 

produção de eletricidade no estado de São Paulo dentro dos limites legais e, 

portanto, sustentável. A efetiva aferição do grau de sustentabilidade neste indicador 

depende, no entanto, de levantamentos e medições in loco nas usinas geradoras, 

estando além do escopo deste trabalho. 

 

 

4.1.4.7 Poluição terrestre 

 

A geração de resíduos sólidos é relativamente reduzida nas hidrelétricas e 

termelétricas a gás natural, óleo combustível e diesel. Ainda assim, acidentes com 

derramamento de óleo podem contaminar o solo, razão pela qual há a necessidade 

de tanques de contenção.  

O fator que mais contribui para a poluição terrestre na produção de 

eletricidade no estado de São Paulo é a geração a bagaço de cana em virtude do 

grande volume de cana processada. Conforme apontado por (PRADO, 2007), a 
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vinhaça, resíduo do processo de obtenção de etanol, se não processada 

adequadamente, pode contaminar o solo e cursos d´água. Apesar disso, ela pode ser 

usada para fertilizar o solo e, assim, reduzir o uso de fertilizantes, outro grande 

potencial poluente se usado de maneira inadequada. Outra destinação possível é a 

produção de biogás. 

A poluição terrestre não é, de modo geral, significativa, sendo considerada 

gerenciável e, portando, dentro do limite recomendável de sustentabilidade. É 

recomendável que a aferição desse indicador seja feito através de levantamentos e 

medições in loco nas usinas geradoras, ação além do escopo deste trabalho. 

 

 

4.1.4.8 Poluição aquática 

 

A poluição aquática causada pela produção de eletricidade é, nos tempos 

atuais, relativamente reduzida, em grande medida pelo recrudescimento da legislação 

ambiental relativa à questão. Ainda assim, há emissão de poluentes na água, 

especialmente nos processos de beneficiamento dos combustíveis fósseis e da cana, 

conforme apontado por (BAITELO, 2011). O maior impacto se dá na poluição térmica, 

que impacta a fauna e flora do rio afetado. Também ocorre o consumo de água, 

processo que pode, potencialmente, afetar a disponibilidade da mesma para outros 

usos. 

Nesse sentido, observa-se que as usinas sucroenergéticas, estimuladas pelo 

Protocolo Agroambiental43, reduziram o consumo de água através da adoção do reuso 

e eficientização dos processos; estimativas da Secretaria de Meio Ambiente indicam 

que o consumo deve cair de 5 m3 / tonelada de cana nos anos 90 para menos de 1 

m3 / tonelada de cana em 2014 (COVAS; BERGAMASCHI, 2013).  

Em virtude da legislação ambiental e ao processo de licenciamento ambiental 

dos empreendimentos, os quais submetem a produção de eletricidade aos limites de 

poluição aquática, considera-se a poluição aquática dentro dos limites legais e, 

                                            
43 O Protocolo Agroambiental é uma iniciativa do governo estadual e da associação da indústria 
sucroalcooleira, a Unica, para promover práticas mais sustentáveis na produção de etanol no estado 
de São Paulo. 
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portanto, sustentável. Apesar disso, a aferição efetiva do grau de sustentabilidade 

desse indicador depende de levantamentos nas usinas geradoras, atividade que está 

além do escopo deste trabalho. 

 

 

4.1.4.9 Competição por recursos com outras atividades humanas 

 

A análise do balanço energético estadual e do plano estadual de energia 

permite observarmos dois casos em que há clara competição por recursos entre a 

produção de eletricidade e outras atividades humanas: a produção de eletricidade a 

partir do bagaço de cana e do gás natural. 

No primeiro caso, a produção de eletricidade a partir da cogeração com 

bagaço de cana compete, em uma primeira instância, pelos investimentos necessários 

à ampliação da capacidade de geração de eletricidade (o que se dá, na maioria das 

vezes, pela substituição da caldeira por uma de pressão mais elevada), os quais 

frequentemente são direcionados à produção de açúcar, frequentemente entendida 

como mais atraente pelo empreendedor. Em segunda instância, ela compete pelo uso 

do solo com outros cultivos. Se considerarmos a já significativa área do território 

paulista ocupada pelo cultivo da cana (maior que 20%), infere-se que a ampliação da 

produção de eletricidade dificilmente poderá depender da expansão da área de 

plantio, que pode vir a ser, inclusive, destinada a cultivos para alimentação humana. 

No caso do gás natural, a geração de eletricidade a partir de termelétricas 

compete com a demanda de outros segmentos, notadamente o industrial. O perfil 

intermitente da demanda de gás para produção de eletricidade cria uma situação de 

instabilidade nos preços e disponibilidade de gás, prejudicando a consolidação e 

expansão dos outros usos, inclusive seu uso como matéria prima. 

Ainda que em menor frequência e gravidade, também há competição por 

recursos (no caso, a água dos rios) na geração hidrelétrica. Tipicamente os rios e, de 

maneira mais ampla, as bacias hidrográficas, atendem diversos usos (abastecimento 

de água, navegação, pesca etc), processo discutido e disciplinado pelos comitês de 

bacias hidrográficas e por outros dispositivos legais. Em condições adversas (como 
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uma cheia ou seca), muitas vezes é preciso privilegiar alguns usos em detrimentos de 

outros. Nesse sentido, a produção de eletricidade por vezes prejudica a manutenção 

de condições mais adequadas para a navegação e pesca, sendo em outros casos por 

elas prejudicada. A intensificação dos usos com o decorrer do tempo tende a aumentar 

o conflito de interesses na questão. 

Assim, é possível concluir que a competição por recursos na produção de 

eletricidade em São Paulo existe, sendo por vezes intensa. Apesar disso, observa-se 

que tal competição se dá em um nível gerenciável sendo, portanto, sustentável; 

é recomendável avaliar mecanismos para mitigar conflitos futuros e otimizar a 

alocação desses recursos sob a ótica da sociedade. 

 

 

4.1.4.10 Impactos na saúde pública 

 

Apesar da produção de eletricidade estar sujeita ao controle de órgãos 

governamentais e dispositivos legais que limitam os impactos provocados pelo setor, 

observam-se efeitos negativos sobre a saúde pública. 

Esses efeitos são, em geral, provenientes das emissões de poluentes na 

atmosfera oriundas da queima de combustíveis, fósseis ou renováveis, em 

termelétricas. Apesar do estado apresentar uma participação reduzida de geração 

termelétrica (cerca de 10% da eletricidade gerada), a concentração elevada de 

poluentes provenientes do setor de transportes faz com que um incremento 

proporcionado pela geração termelétrica produza efeitos negativos sobre a saúde 

pública. 

Tal fenômeno foi analisado por (NAKAGAWA; COMARÚ; TRIGOSO, 2010), 

que identificaram o incremento dos casos de infecções respiratórias agudas 

registrados nas unidades básicas de saúde situadas na região de Pedreira (São Paulo 

– SP), local onde está instalada a termelétrica de Piratininga, nos anos em que ela foi 

acionada com maior frequência. De maneira similar, (PRADO, 2007) apontou que um 

estudo epidemiológico mostrou a correlação entre a queima da palha da cana para 
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colheita com a demanda por atendimentos hospitalares de natureza respiratória na 

região de Araraquara – SP. 

Percebe-se assim que os impactos sobre a saúde pública da produção de 

eletricidade no estado existem e não podem ser considerados negligenciáveis. Apesar 

disso, tais impactos são restringidos pela legislação ambiental, que considera não 

apenas as emissões de uma usina de geração, mas as condições da bacia aérea em 

que ela se encontra, limitando os efeitos sobre a saúde pública. Por essa razão tais 

efeitos encontram-se em um nível gerenciável e, portanto, sustentável. 

 

 

4.1.4.11 Impactos no meio social 

 

Os impactos no meio social muitas vezes não são percebidos pois são 

frequentemente efeitos indiretos, muitas vezes não analisados por ocasião da 

implantação dos empreendimentos para geração de eletricidade. Muito embora o 

licenciamento ambiental tenha evoluído no sentido de analisar os impactos que podem 

ser causados, nem sempre eles são identificados e mensurados a contento. 

Na matriz de geração elétrica paulista identificam-se como principais impactos 

no meio social o deslocamento de comunidades por ocasião da formação dos 

reservatórios de hidrelétricas e a deposição de particulados oriundos da queima da 

palha de cana. 

Décadas atrás a construção de reservatórios não era sujeita a análises e 

debate amplo com a sociedade civil como nos dias de hoje. É provável que muitas 

hidrelétricas tivessem seus projetos modificados ou, até mesmo, cancelados quando 

considerados pela ótica das comunidades atingidas. De qualquer maneira, a 

discussão dos benefícios e malefícios proporcionados pelas usinas e a definição de 

compensações aos atingidos faz com que esse efeito possa ser gerenciado pelos 

empreendedores sob supervisão do poder público. 

A queima da palha da cana, além dos efeitos sobre a saúde humana, contribui 

com sujeira em edifícios e outras áreas, acelerando inclusive a sua degradação. Muito 

comum até a década de 90, a queima da palha tem sido reduzida pela criação de 
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prazos máximos para a eliminação da queima e implantação de colheita mecanizada. 

Esses prazos são definidos por intermédio da legislação estadual, reduzindo 

significativamente os impactos causados por essa prática. 

Assim, entende-se que os impactos no meio social são gerenciáveis, 

podendo ser considerados em um nível sustentável. 

 

 

4.1.4.12 Violação dos direitos humanos 

 

A violação dos direitos humanos pode se dar por diversas razões, mas na 

geração de eletricidade geralmente está associada ao processo de implantação das 

usinas. A inserção de grandes canteiros de obras em regiões com pouca infraestrutura 

provoca um desequilíbrio social com o crescimento da criminalidade, prostituição, 

trabalho análogo à escravidão e abusos diversos, atingindo tanto a população local 

quanto a população flutuante. 

A violação dos direitos humanos também pode se dar na operação dos 

empreendimentos. Conforme apontado por (SILVA, 2010), ainda há casos de 

trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão no cultivo da cana, 

inclusive no estado de São Paulo, a despeito da evolução nas condições de trabalho 

observadas nas últimas décadas. 

Por essas razões, considera-se a violação dos direitos humanos ainda que 

pontual, existente. Apesar disso, ela é gerenciável, portanto dentro do limite 

recomendável para a sustentabilidade. 

 

 

4.1.4.13 Posse e acesso à fonte energética 

 

A maior parte da eletricidade produzida no estado é proveniente de 

hidrelétricas, as quais se valem da água dos rios, um recurso estatal, mas cujo uso é 

disciplinado por um arcabouço legal específico, podendo inclusive ser objeto de 
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cobrança pelo seu uso. As próprias hidrelétricas são construídas mediante concessão 

pelo Estado do direito de explorar o potencial hidráulico do rio. 

Os recursos fósseis, por sua vez, também são originalmente propriedade do 

governo, tornando-se privados quando beneficiados e disponibilizados para a 

produção de eletricidade. Vale observar que praticamente todo o montante de 

derivados de petróleo (incluindo-se o óleo combustível e o diesel usados em 

termelétricas) e de gás natural é proveniente de uma única empresa, a Petrobras, a 

qual exerce a sua posição monopolista para regular os preços de acordo com a 

conveniência de seus acionistas, eventualmente em detrimento dos interesses dos 

consumidores. 

O bagaço, subproduto da cana de açúcar, é de propriedade privada, podendo, 

no entanto, ser produzido por diversos produtores; ainda que peculiaridades técnicas 

e logísticas limitem a sua comercialização em grande escala, o acesso a ele é 

plenamente viável. 

É oportuno observar que a expansão da matriz de geração paulista no médio 

e longo prazo deve se dar, principalmente, sobre as fontes solar e eólica, de acesso 

livre. 

Desse modo, conclui-se que o acesso às fontes energéticas para a 

produção de eletricidade é adequado, podendo ser considerado sustentável. 

 

 

4.1.4.14 Oposição ao recurso energético 

 

O perfil do estado de São Paulo, com elevado grau de industrialização e de 

urbanização, aliado à existência de grandes hidrelétricas e plantações de cana, fazem 

com que a oposição à produção de eletricidade seja relativamente reduzida, ao menos 

no que tange aos empreendimentos já em operação. 

No processo de implantação de novos empreendimentos observa-se 

frequentemente algum grau de oposição; conforme constatado por (BAITELO, 2011), 

essa oposição tende a ser maior para empreendimentos de grande porte, enquanto 
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pequenas centrais normalmente não despertam tanta desconfiança da população 

local. 

A oposição ao recurso energético tende a se materializar no processo de 

licenciamento ambiental. Ela pode ocorrer entre a população ou associações diversas, 

assim como nos próprios órgãos ambientais44 e no Ministério Público. 

De qualquer maneira, não se tem observado a oposição a recursos 

energéticos nos segmentos de alguma forma envolvidos ou afetados, não se 

constituindo um fator impeditivo para a implantação de novas usinas geradoras, razão 

pela qual considera-se a oposição aos recursos energéticos para a produção de 

eletricidade em um patamar aceitável e, portanto, sustentável. 

 

  

                                            
44 Exemplo disso é a tentativa de implantação de uma termelétrica a gás natural na cidade de 
Americana, Carioba II. A despeito da concessão da licença prévia ao empreendimento por parte do 
órgão licenciador estadual, o órgão licenciador municipal proibiu sua implantação baseado em 
determinações no Plano Diretor municipal. 
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4.1.5 Resultados dos indicadores de sustentabilidade da matriz elétrica do 

estado de São Paulo 

 

Tabela 18 – Valores dos indicadores de sustentabilidade para o estudo de caso 

Indicadores Valor obtido Limite recomendável Sustentável? 

Energia obtida sobre a 
energia investida 

60,5 – 93,4 > 20 Sim 

Custo de obtenção e 
processamento do 

recurso 
5,52% – 6,66% < 10% do PIB Sim 

Duração das reservas 
disponíveis 

70 → ∞ Depende do seguinte 

Possibilidade de 
substituição por outro 

recurso 

Sim (hidráulica, eólica 
solar e biomassa); ∞ 

→ ∞ Sim 

Pegada ecológica 
0,38 (energia) 

3,52 (total) 
< 1,34 Não* 

Poluição atmosférica 
dentro dos limites 

legais 

< limites legais ou 
padrões internacionais 

Sim 

Poluição terrestre 
dentro dos limites 

legais 
< limites legais ou 

padrões internacionais 
Sim 

Poluição aquática 
dentro dos limites 

legais 
< limites legais ou 

padrões internacionais 
Sim 

Competição por 
recursos com outras 
atividades humanas 

gerenciável gerenciável Sim 

Impactos na saúde 
pública 

gerenciável gerenciável Sim 

Impactos no meio 
social 

gerenciável gerenciável Sim 

Violação dos direitos 
humanos 

gerenciável gerenciável Sim 

Posse e acesso à 
fonte energética 

acessível acessível Sim 

Oposição ao recurso 
energético 

sem oposição 
significativa 

opõe-se com 
possibilidade de 

mitigação 
Sim 

* A sustentabilidade da pegada ecológica deve ser avaliada considerando não apenas a contribuição 
da energia, mas comparando-a com a pegada ecológica total e a biocapacidade da região em análise. 

 

Os resultados obtidos mostram que a produção de eletricidade no estado de 

São Paulo é, com exceção de um indicador, sustentável; contribui para tanto a elevada 

participação de fontes renováveis, notadamente da energia hidráulica. Sua 

competitividade econômica, elevado EROI e impactos reduzidos sobre o meio natural 

e humano fazem dela a mais sustentável opção de recurso energético na maioria dos 

casos.  

O único indicador que apresenta grau de insustentabilidade é a pegada 

ecológica; nesse caso, não se pode atribuir a insustentabilidade somente à produção 
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de energia, mas à pressão ecológica provocada por toda a atividade humana. A 

análise detalhada dos resultados desse indicador mostra que a maior parcela da 

pressão exercida sobre a biocapacidade disponível no estado é proveniente da grande 

área ocupada pela cana de açúcar (maior que 20% do território). Muito embora a 

agricultura não figure entre as atividades mais impactantes ao meio natural, é possível 

que ocorra no futuro competição pela área para o cultivo de outras culturas ou, até 

mesmo, para outras atividades humanas. 

Observa-se que a matriz elétrica paulista apresenta indicadores econômicos 

de sustentabilidade bem equilibrados, inclusive considerando-se a futura expansão do 

parque gerador. Os indicadores humanos, por sua vez, mostram que a produção de 

energia provoca impactos consideráveis sobre a sociedade, seja através de conflitos 

com outras atividades econômicas, seja sobre a própria saúde humana. É na 

dimensão natural, no entanto, que se observa a pressão provocada sobre o meio 

ambiente encontra-se além do nível recomendado para a sustentabilidade, o que 

mostra a necessidade de aprimoramento dos recursos energéticos para a 

minimização da emissão de poluentes e da pegada ecológica. 

Os resultados mostram que, embora a grande maioria dos indicadores 

apontem níveis sustentáveis, a produção de energia provoca vários impactos ao meio 

natural e humano. Isso é observável particularmente nos indicadores de abrangência 

local e regional. Na maioria dos casos, a situação indicada por eles é gerenciável, 

ensejando cuidado especial dos órgãos responsáveis pela autorização, 

monitoramento e fiscalização dos empreendimentos. Também é desejável o 

acompanhamento por parte de terceiros, sejam entidades de classe ou empresariais, 

organizações não governamentais e sociedade civil.  

Uma limitação presente nesse estudo de caso é a limitada disponibilidade de 

dados desagregados para o cálculo dos indicadores de abrangência local. Estes são 

calculados com maior precisão a partir de uma análise bottom-up, com base em 

medições e levantamentos realizados em cada empreendimento. Embora custoso, 

essa abordagem garante a identificação de impactos localizados que, de outro modo, 

podem não ser detectados numa abordagem top-down com elevado grau de 

agregação dos dados. 
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4.1.6 Propostas para manutenção do estado de sustentabilidade energética da 

matriz elétrica do estado de São Paulo 

 

A despeito do elevado grau de sustentabilidade energética observado na 

produção de eletricidade em São Paulo, é adequado considerar a expansão do parque 

gerador sob o prisma da sustentabilidade. Nesse caso, é benéfica a disponibilidade 

de considerável potencial de recursos renováveis em território paulista.  

Em virtude da menor competitividade econômica da geração solar e eólica, a 

expansão pode se basear, no médio prazo, nas opções tradicionais, notadamente a 

energia hidráulica e do gás natural. Essa etapa garante tempo para que a geração 

eólica e fotovoltaica ganhem competitividade, a partir do que poderão formar a base 

da expansão do parque gerador. 

A biomassa, embora renovável, observa alguns obstáculos para sua 

expansão, com destaque para o pouco interesse em expandir a produção de 

eletricidade excedente para venda e a prioridade aos investimentos nos sistemas de 

produção de açúcar e álcool. A já considerável área plantada sugere que sua 

ampliação precisa ser baseada em ganhos de produtividade; isso pode se dar pelo 

aumento da produtividade por área plantada, pela eficientização dos sistemas de 

cogeração, incluindo o uso da palha. Também é preciso ampliar a adoção de boas 

práticas no cultivo e processamento da cana, minimizando a poluição provocada pela 

atividade. 

Um importante elemento que deve ser considerado é a implantação de redes 

inteligentes. Idealmente, elas permitiriam otimizar a produção e consumo de energia 

elétrica. Com elas será possível explorar melhor características dos diversos recursos 

energéticos, integrando e equilibrando a produção de eletricidade de fontes 

intermitentes, como a solar fotovoltaica e a eólica, com as fontes hidráulica e 

termelétricas, com despacho gerenciável. 

Por fim, é importante consolidar e aprimorar as práticas relacionadas ao 

planejamento da expansão, da implantação dos empreendimentos e de sua operação. 

Nesse sentido, tem papel fundamental o processo de licenciamento ambiental e o 

monitoramento e fiscalização dos empreendimentos, os quais devem envolver 

ativamente os entes envolvidos e afetados. Isso demandará a adaptação das 
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empresas do setor elétrico a um cenário com maior diversidade de agentes no 

processo. 
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No universo da cultura o centro está em toda 

a parte. 

 

Miguel Reale 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

5.1 CONSISTÊNCIA E APLICABILIDADE DA METODOLOGIA 

 

A metodologia de análise da sustentabilidade energética proposta é 

suficientemente robusta para permitir a análise de um sistema energético complexo e 

diversificado como a matriz de geração elétrica do estado de São Paulo. 

Adicionalmente, por se basear em indicadores em sua maioria já estruturados e de 

domínio comum do meio científico, garante-se uma análise com rigor e uniformidade, 

graças ao arcabouço teórico e disponibilidade de bases de dados para o cálculo dos 

indicadores. A partir dela, pode-se analisar efetivamente o grau de sustentabilidade 

de qualquer sistema energético.  

Apesar disso, a metodologia demanda a disponibilidade de uma quantidade 

significativa de informações sobre o sistema energético em análise e sobre o meio 

natural e humano com o qual ele se relaciona. Isso é particularmente importante para 

os indicadores de abrangência local, onde são necessários dados sobre a implantação 

e operação das usinas relacionados ao seu funcionamento e à sua influência sobre o 

meio natural e à sociedade. 

Outro aspecto relevante é a importância de se interpretar os resultados 

obtidos sob a ótica do sistema energético definido. Por essa razão, o sistema deve 

ser claramente definido, tanto geograficamente quanto energeticamente. Isso é 

especialmente complexo quando uma fonte de energia se presta para outros usos, 

não energéticos, como é o caso, por exemplo, da cana de açúcar, que também é 

utilizada como insumo para a produção de alimentos. 

 

 

5.2 DESENVOLVIMENTOS POSTERIORES 

 

Embora inovadora, a metodologia pode ser objeto de aprimoramentos.  A 

determinação dos níveis recomendados de sustentabilidade para os indicadores de 
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poluição, aqui definidos com base na legislação vigente e padrões internacionais, 

pode ser objeto de tratamento conceitual mais rigoroso, envolvendo inclusive 

abordagens oriundas da filosofia e do direito. De maneira similar, pode-se valer de 

teorias do campo da sociologia e das ciências sociais em geral para aprimorar a 

definição dos indicadores da dimensão humana, os mais sujeitos à subjetividade do 

avaliador. 

Ademais, a metodologia oferece uma ferramenta para avaliar o grau de 

sustentabilidade energética. No entanto, ela é limitada para a modelagem do 

planejamento energético. Ela também não oferece mecanismos para a otimização dos 

sistemas energéticos. Para tanto, é preciso desenvolver mecanismos para a mitigação 

as imperfeições do mercado; tais mecanismos devem ser capazes de incorporar ao 

funcionamento do mercado, entre outros elementos, as externalidades – positivas e 

negativas – causadas pela produção de energia no meio natural e humano. 

 

 

5.3 RECOMENDAÇÕES PARA OBTENÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

ENERGÉTICA 

 

Ao se observar os recursos energéticos sob o prisma dos indicadores, 

percebe-se que nenhum recurso reúne, ao menos no momento atual, todas as 

condições para suprir a demanda de energia de maneira sustentável. Frequentemente 

ele é deficiente em pelo menos uma dimensão, em particular quando se considera a 

necessidade de atender todo o montante de energia demandada pela sociedade. Os 

recursos com maior competitividade econômica geralmente apresentam limitações 

para o atendimento de requisitos naturais e humanos para a sustentabilidade, como é 

o caso dos recursos fósseis e nucleares. Já as fontes renováveis, mais equilibradas 

sob a ótica do meio natural, via de regra, não possuem tecnologias capazes de 

garantir toda produção de energia necessária de maneira economicamente 

sustentável. 

Por essa razão, é fundamental que sejam contemplados na composição de 

uma matriz energética todos os recursos disponíveis para sua expansão ou 

modificação, nos casos em que ela não se mostre sustentável. Isso permite que seja 
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elaborada uma carteira de recursos energéticos onde as qualidades do conjunto 

superem as limitações individuais de cada um. É desejável ainda que a carteira de 

recursos apresente um equilíbrio entre as três dimensões de sustentabilidade, 

garantindo um estado estável de sustentabilidade. Isso é válido tanto para uma 

empresa ou entidade quanto para um estado ou um país. 

Esse processo pode ser desafiador: o suprimento mundial de energia é, 

atualmente, baseado em recursos não renováveis, o que indica sua insustentabilidade 

no longo prazo; apesar disso, ainda não existem tecnologias necessárias para sua 

substituição completa. A urgência provocada pelas mudanças climáticas exige uma 

diminuição no uso das fontes fósseis, e a energia nuclear, embora possa ser 

considerada dentro de patamares sustentáveis na maioria dos indicadores, está 

sujeita à forte oposição. Os recursos renováveis, potencialmente sustentáveis, ainda 

apresentam elevado custo e reduzido EROI, além de muitas vezes não apresentarem 

cadeias produtivas grandes o suficiente para fornecimento em larga escala.  

É preciso que a indústria de energia tenha paradigmas rompidos. A 

disseminação da geração distribuída e das redes inteligentes – renováveis são, 

potencialmente, mais adequadas para a implantação em pequena escala, com menos 

perdas e menos infraestrutura de transporte. A adoção em larga escala do hidrogênio 

como combustível oferece outra opção para novos arranjos dos sistemas energéticos, 

mas ainda precisa se provar eficaz em termos econômicos. 

Também é preciso aprimorar as políticas de planejamento e operação dos 

sistemas energéticos. É necessária a efetiva criação de políticas públicas que 

contemplem o desenvolvimento das opções mencionadas a tempo de levar a 

produção de energia no mundo a um estado sustentável antes que se atinja um ponto 

de não retorno, com danos irreversíveis para a Humanidade. Nesse sentido, as 

mudanças climáticas são apenas a ameaça mais evidente entre tantas outras, muitas 

das quais pouco compreendidas. 

A sustentabilidade energética apresenta elementos de abrangência global e 

local. Por essa razão, é preciso abordar o problema tanto globalmente, através de 

mecanismos internacionais de governança, os quais devem ser fortalecidos, quanto 

localmente, por intermédio da democratização dos processos de planejamento e 

monitoramento. Também é preciso explorar mecanismos para compensação das 

imperfeições do mercado sem que ele perca o seu dinamismo. 
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Sobre a matriz energética brasileira, em particular, é preciso considerar o 

futuro esgotamento do potencial hidráulico remanescente, as opções oferecidas pelas 

fontes solar, eólica e da biomassa, e o papel que o gás natural desempenhará nas 

próximas décadas. É necessário também desenhar as estratégias para substituição 

dos combustíveis fósseis no setor de transportes, seja pela produção de 

biocombustíveis, pela adoção de veículos elétricos ou pela combinação de ambos. 
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Tenho seis regras que me ensinaram tudo o 

que sei: O quê?, Porquê?, Quando?, Como?, 

Onde?, e Quem? 

 

Rudyard Kipling 
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GLOSSÁRIO 

 

Economia ecológica – baseia-se no princípio de que o funcionamento do sistema 

econômico deve ser compreendido tendo-se em vista as condições do mundo biofísico 

sobre o qual este se realiza, uma vez que é deste que derivam a energia e matéria-

prima para o próprio funcionamento da economia.  

 

Externalidades – são os efeitos negativos ou positivos derivados de uma atividade 

que não são incorporados aos custos dessa atividade e, consequentemente, não são 

repassados aos consumidores, sendo bancados por uma terceira parte ou pela 

sociedade como um todo. 

 

IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – fórum científico 

estabelecido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pela 

Organização Meteorológica Mundial para fornecer informações científicas, técnicas e 

socioeconômicas para a compreensão das mudanças climáticas. 

 

PIR – Planejamento Integrado de Recursos – modelo de planejamento energético 

onde são consideradas como alternativas para o atendimento da demanda as opções 

de suprimento de energia e as opções de eficiência energética. Frequentemente 

esses recursos energéticos são analisados em suas dimensões técnico-econômica, 

social, política e ambiental. 

 

Reservas energéticas – são o montante de recursos energéticos técnica e 

economicamente aproveitáveis de um campo de petróleo, uma mina de carvão ou 

qualquer recurso energético em uma dada área. Geralmente são calculadas com base 

em dado grau de certeza. 

 

Sustentabilidade – é uma característica ou condição de um indivíduo, processo ou 

sistema que permite a manutenção de seu equilíbrio. 

 

 

 





1 
 

ANEXO A – ESTUDO DE CASO - MEMORIAL DE CÁLCULO 

 
As reservas provadas de petróleo e gás natural consideradas foram as situadas dentro 

do território paulista. Essa abordagem respeita a definição do sistema energético 

como o inscrito no território do estado de São Paulo, muito embora não haja jurisdição 

estadual sobre a destinação dessas reservas, de propriedade da união e concedidas 

para empresas operadoras de petróleo e gás. 

 

Os potenciais de energia eólica, solar fotovoltaica, biomassa e hidráulica foram 

obtidas de levantamentos e estudos oficiais da Secretaria de Energia do Estado de 

SP, conforme apontado no capítulo do estudo de caso. 
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A eletricidade produzida no estado de São Paulo foi levantada no Balanço Energético 

do Estado de São Paulo. 

 

613

56,4

velocidade do vento média 

anual maior que (m/s)

Energia anual 

(GWh/ano) pot instalável (MW) área (km2) FC (%)

6 71918 30891 7420 26,6

6,5 13000 4734 1134 31,3

7 1753 564 138 35,5

7,5 74 21 5 40

radiação solar incidente 

(kwh/m2.dia)

Energia anual 

(GWh/ano) área (km2)

5,61-5,7 12000 744,00

5,51-5,6 878000 54064,00

kWh/tc

Energia anual

(GWh/ano)

atual 48 15836,304

atual - cons. Interno 21 6928,383

atual  - excente 27 8907,921

excedente - caldeiras de 90 bar 95 31342,685

excedente - com palha 150 49488,45

excedente - gaseificação 210 69283,83

MW

Energia anual

(GWh/ano) FC

CGH 2059 9920,262 55%

PCH/UHE 1888 9096,384

Total 3947 19016,646

Potencial eólico (100 m altura)

Potencial solar fotovoltaico

Potencial biomassa

Potencial hidráulico remanescente

Reservas

milhões de barris

bilhões m3

Petróleo

Gás Natural
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hidráulica 80.193,00 BESP, tabela 3.06

gás natural 1.147,25 BESP, tabela 3.03

hidráulica 4.476,00 BESP, tabela 3.06

gás natural 934,89 BESP, tabela 3.03

diesel 74,68 BESP,  tabela 3.10

óleo combustível 350,18 BESP, tabela 3.11

bagaço de cana 4.288,70 planilhas de trabalho, BEESP 2013

Renovável 88.957,70 GWh/ano

Não renovável 2.506,99 GWh/ano

% renovável 97,26% GWh/ano

Produção de Eletricidade

Centrais elétricas de serviço público (GWh/ano)

centrais elétricas autoprodutoras (GWh/ano)
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A área ocupada pelos reservatórios de hidrelétricas, fornecida pela Secretaria de 

Energia do Estado de São Paulo, serviu de base para o cálculo da pegada energética. 

. 

 

Empresa Usina área inundada em 2013 (km2)

CESP Eng. Souza Dias/Jupiá 105,38

CESP Ilha Solteira 425,99

CESP Jaguari 70,81

CESP Paraibuna 213,89

CESP Três Irmãos 739,95

CESP Eng. Sérgio Motta/Porto Primavera 446,79

CBA Alecrim 1,54

CBA Barra 2,02

CBA França 12,7

CBA Fumaça 6,92

CBA Ituparanga 25,27

CBA Jurupará 2,9

CBA Piraju 17,13

CBA Porto Raso 1,59

CBA Salto de Iporanga 2,69

CBA Santa Helena 0,46

CBA Serraria 2,13

CBA Ourinhos 2,91

CBA Votorantim 0,18

AES Tietê Álvaro de Souza Lima/Bariri 54,97

AES Tietê Armando de Salles Oliveira/Limoeiro 2,69

AES Tietê Barra Bonita 329,64

AES Tietê Euclides da Cunha 0,79

AES Tietê Graminha/Caconde 27,69

AES Tietê Ibitinga 123,52

AES Tietê José Ermírio de Moraes/Água Vermelha 288,65

AES Tietê Mário Lopes Leão/Promissão 604,63

AES Tietê Mogi-Guaçu 10,02

AES Tietê Nova Avanhandava 217,27

CNEE Reinaldo Gonçalves 3,3

CPFL Geração TOTAL 18,23

Duke Armando Avellanal Laydner/Jurumirim 511,77

Duke Canoas I 19,82

Duke Canoas II 9,41

Duke Capivara/Escola eng. Mackenzie 244,4

Duke Chavantes 178,9

Duke Lucas Nogueira Garcez/Salto Grande 6,26

Duke Rosana 111,71

Duke Taquaruçu/Escola Politécnica 48,04

Emae Billings 128,82

Emae Isabel 0,03

Emae Pedras 8,44

Emae Pirapora 14,3

Emae Ponte Nova 25,7

Emae Porto Góes 0,16

Emae Rasgão 1,16

Furnas Estreito/ Luiz Carlos Barreto 5,99

Furnas Funil 5,43

Furnas Marimbondo 197,57

Furnas Porto Colômbia 39,77

Santa Cruz Geração de Energia Boa Vista 0,11

Santa Cruz Geração de Energia Paranapanema 1,49

Santa Cruz Geração de Energia Rio Novo 1,22

Quatiara Energia Laranja Doce 1,27

Quatiara Energia Quatiara 0,94

Quatiara Energia Pari Veado 1,89

Light Energia Santa Branca 28,41

Cemig Jaguara 22,07

Cemig Volta Grande 99,37

Cemig Igarapava 12,49

Total da área dos reservatórios 5489,59

Área do estado de São Paulo 248000,00

Área coberta por reservatórios 2,21%

Fonte: Levantamento da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, conforme lei estadual 8510/1993

Reservatórios de usinas hidrelétricas
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As informações referentes ao cultivo da cana de açúcar e à produção de açúcar e 

etanol foram levantadas para calcular a participação da eletricidade em termos 

energéticos no conjunto de produtos oriundos da cana. Também foi levantado o 

consumo de diesel na produção de cana. Esses dados subsidiam o cálculo da pegada 

ecológica. 

 

 
 
 
  

Cana de açúcar hectares

Área plantada 5172611 Unicadata

área colhida 5150461 Unicadata

área adequada para cultivo 3874800 Zoneamento agroambiental

área adequada com limitações 8983900 Zoneamento agroambiental

área adequada com restrições 5872800 Zoneamento agroambiental

área inadequada 6046900 Zoneamento agroambiental

20,86%

Área ocupada por plantio 12930345

ou pastagem*

mil toneladas

cana 329923

açúcar 23289

consumo de diesel (m3) 527876,8 1,6 litros/tc - Motta, 2011

Etanol mil m3

etanol anidro 5600

etanol hidratado 6230

etanol total 11830

GWh

eletricidade gerada 4.288,70

PCI kcal/kg ou kcal/KWh

eletricidade 860

açúcar 3600

etanol anidro 6400

etanol hidratado 5960

participação da eletricidade no mix de energia da cana:

2,30%

* IEA - Levantamento de área e produção dos principais produtos da agropecuária do estado de São Paulo

acessado em 03/10/2014

Área do Estado de SP ocupada por plantio cana:
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Valores de EROI obtidos da literatura; foram considerados limites máximo e mínimo 

como teste de sensibilidade do indicador. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max min

hidráulica 100 65

gás natural 12 10 Hall, Lambert e balogh 2014

diesel 20 15

óleo combustível 20 15 * considerando a produção de P&G e perdas no refino

bagaço de cana 10 0,8

EROI médio 93,40511 60,50543

Obs: EROI ponderado pela energia produzida

EROI
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Levantamento de custos de produção de eletricidade no estado de São Paulo para o 

cálculo dos gastos com a eletricidade produzida. 

  

max min

hidráulica 208,69 116 Cantarani

gás natural 262 118,9 Cantarani

hidráulica 208,69 116 Cantarani

gás natural 262 118,9 Cantarani

diesel 400 136,66 Cantarani

óleo comb 300 133,94 Cantarani

bagaço 160 139,89 Cantarani

max min

hidráulica R$ 16.735 R$ 9.302

gás natural R$ 301 R$ 136

max min

hidráulica R$ 934 R$ 519

gás natural R$ 245 R$ 111

diesel R$ 30 R$ 10

óleo comb R$ 105 R$ 47

bagaço R$ 686 R$ 600

Total R$ 19.036 R$ 10.726

Participação no PIB paulista:

1,33% 0,75%

Gasto com obtenção e processamento do recurso energético

Centrais de serviço público

Custos (R$/MWh)

Gastos com eletricidade produzida (R$ milhões)

Centrais autoprodutoras

Centrais de serviço público

Centrais autoprodutoras
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Como parte da eletricidade consumida é importada, foram calculados os gastos com 

toda a eletricidade consumida no estado. Por fim, foram estimados os gastos com toda 

a energia consumida no estado, eletricidade e combustíveis. 

 

  

total ESP 150716 GWh

preço ref 250 150 R$/MWh

Gasto total R$ 37.679.000.000 R$ 22.607.400.000

Participação no PIB paulista:

2,63% 1,58%

volume

Diesel 10432000 m3

gasolina 8264000 m3

etanol 3852000 m3

querosene 2842000 m3

gás natural 5166000000 m3

GLP 3350000 m3 densidade 552 kg/m3

preço

Max Min

Diesel 1,79 1,79 R$/l dados ANP, elaboração Cantarani, R.

gasolina 2,25 2,25 R$/l

etanol 1,53 1,53 R$/l

querosene 1,74 1,74 R$/l

gas natural 1,1 0,85 R$/m3 valor estimado por Cantarani, R. 

GLP 27,85 27,85 preço botijão 13kg como média do consumo não termelétrico

Gastos

Diesel R$ 18.673.280.000 R$ 18.673.280.000

gasolina R$ 18.594.000.000 R$ 18.594.000.000

etanol R$ 5.893.560.000 R$ 5.893.560.000

querosene R$ 4.945.080.000 R$ 4.945.080.000

gas natural R$ 5.682.600.000 R$ 4.391.100.000

GLP R$ 3.961.555.385 R$ 3.961.555.385

total R$ 57.750.075.385 R$ 56.458.575.385

Participação no PIB paulista:

(eletricidade + combustíveis)

6,66% 5,52%

Considerando combustíveis

Considerando todo o consumo elétrico
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Para o cálculo da pegada ecológica foram considerados a área ocupada pelos 

recursos e a necessidade de florestas e pastos para a absorção do carbono 

equivalente emitido. 

 

 
 
 

Hidráulica 548.959,00 hectares área dos reservatórios

gás natural 1.078.545,46 tCO2

diesel 61.910,58 tCO2

óleo combustível 273.488,40 tCO2

cana 5.172.611,00 hectares área do plantio

cana - eletricidade 12.130,62 m3 diesel consumido

cana - total 527.876,80 m3 diesel consumido

emissões do diesel de cana - total 1.345.732,85 tCO2

emissões do diesel de cana - eletricidade 30.924,97 tCO2

Forest land NPP - São Paulo 3,33 gC/m2/dia

Grazing land NPP - São Paulo 1,87 gC/m2/dia

Forest land NPP - São Paulo 12,15 tC/hectare/ano

Grazing land NPP - São Paulo 6,83 tC/hectare/ano

Forest land yield factor - São Paulo 2,394

Grazing land yield factor - São Paulo 2,307

área de absorção - termelétricas fósseis 77.476,41 hectares 33% absorvidos pelos oceanos

área de absorção - termelétricas bagaço 1.694,52 hectares

Pegada ecológica

hidráulica 548.959,00 gha (área)*1

termelétricas fósseis 233.702,93 gha (área de absorção)*Yield factor São Paulo * Equivalence factor forests

cana - área plantada 15.035.849,11 gha (área do plantio)* Yield factor São Paulo * Equivalence factor forests

cana - emissões do diesel - eletricidade 5.111,42 gha (área de absorção)*Yield factor São Paulo * Equivalence factor forests

Total - pegada ecológica 15.823.622,46 gha

Total - pegada ecológica/capita da geração eletricidade 0,376752916 gha/cap (42 milhões de habitantes)

No relatório WWF - pegada Energia e absorção de CO2 0,5 gha/cap (estado de São Paulo)

Pegada ecológica


