
As chamadas energias limpas ou alternativas esquentam as discussões de
especialistas e responsáveis por políticas públicas em relação à energia

Por Guido Heleno

H á muito que se sabe que as reservas de
combustíveis fósseis têm data limite para
seu término e, há muito, se buscam formas

alternativas e substitutivas ao uso do petróleo.
Com maior ênfase, ambientalistas, responsáveis
pelas políticas públicas relativas à energia, cien-
tistas e gestores de indústrias desdobram-se na
busca de novas formas de energia. A crescente
conscientização preservacionista, energizada até
mesmo pelas conseqüências advindas do descaso
que boa parte dos países tratou a questão, vem
exercendo, de forma crescente, pressões para o
uso das chamadas energias limpas.

Mais freqüentes e devastadores, os chama-
dos desajustes climáticos e
meteorológicos vêm fun-
cionando como um doloroso
método educativo. Cresce na
sociedade, independentemen-
te da faixa etária, a percepção
de que, quando se maltrata a
natureza, somos todos pre-
judicados. É justamente essa
espontânea e circunstancial
aprendizagem que tem refor-
çado e expandido a consciên-
cia ecológica. Esses são alguns
dos ingredientes que dão sus-
tentação a teses de que o qua-
dro atual, em relação ao uso
de energia e combustíveis, não
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deve nem pode ser mantido.
Devido a isso, e não somente por parte de
organizações socioambientais, as lutas pela preserva-
ção do meio ambiente e pela necessária diminuição
de energias poluentes não são vistas como ingênuas
ou românticas, nem mesmo como uma atitude a ser
tomada na próxima década. O momento é este, já
que tais preocupações não mereceram ações pragmá-
ticas há, ao menos, cinco décadas.

Até o governo Bush, apesar da pressão de pre-
sidentes de importantes países, principalmente da
Europa, os Estados Unidos sempre minimizaram
a questão ambiental, omitindo-se de firmar acor-
dos como o de Kyoto. A preocupação do dirigente
americano, certamente pressionado pelos conglo-
merados industriais e ou automobilísticos, era o
de não afetar o, até então, ritmo produtivo que
gerava riquezas e mantinha empregos. Com tais
prioridades, ficavam em segundo plano medidas
eficazes quanto à diminuição da elevada taxa de
gases poluentes emitidos pela sua gigantesca fro-
ta de veículos ou parque industrial. Porém, antes
mesmo da posse, o atual presidente Barack Oba-
ma se mostrava preocupado e favorável a um en-
gajamento maior dos EUA em questões socioam-
bientais.

Do discurso à prática, Obama tem pela frente
quase um mandato a honrar e, certamente, isso
será cobrado do atual mandatário norte america-
no continuamente. Resta saber se os Estados Uni-
dos, em momento de crise, vão se somar à corren-





te favorável à diminuição do
uso de energias poluidoras,
como a do petróleo, ou se
cederão ao lobby e pressões
de algumas indústrias. Por
outro lado, cresce a união
entre os países europeus que,
quase que uníssonos, ame-
açam os Estados Unidos de
adotarem medidas protecio-
nistas à sua indústria pesada
se não se chegar a um acor-
do internacional de comba-
ter as mudanças climáticas.
O governo americano terá
que usar de muita estraté-
gia — seguida de ações — para

agradar aos que exigem um engajamento real dos
EUA nos desdobramentos do período pós-Kyoto.
Em outubro de 2008, reunidos em Bruxelas, líde-
res da União Européia tentaram fechar um acor-
do, chamado de 20-20-20, com cronograma para
cortar em 20% a emissão de dióxido de carbono
até 2020, promover um corte de 20% do consumo
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energético e que 20% da energia usada na Europa
venham de fontes renováveis.

O aquecimento solar, os problemas causados
pela emissão de gases poluentes na camada de
ozônio, as catastróficas alterações climáticas e as
nefastas alterações geográficas constatadas, por
exemplo, nos pólos terrestres têm gerado debates
no âmbito educacional em centros de pesquisas
ligados ao clima, junto aos mandatários de todos
os países, independentemente de sua grandeza
econômica ou política. Os resquícios dessas alte-
rações climáticas e ambientais têm efeitos danosos
tanto nos habitantes de pequenas ilhas do Pacífico,
quanto nos das mais populosas cidades do mundo,
como Nova York. Firma-se, com maior veemência,
a certeza de que todos os povos do mundo têm que
cuidar do planeta Terra, a grande casa de todos.
E uma das maneiras de tentar reverter este triste
quadro de degradação ambiental é no aumento do
uso de energias alternativas, limpas e renováveis.

Se as energias sujas não se renovam, se causam
tantos malefícios ao planeta e à humanidade, a
lógica remete ao uso de novas formas de energia.
A energia solar, o gás natural, os biocombustíveis,
o uso da força dos ventos gerando a energia eóli-
ca, a energia geotérmica, o emprego da força das
ondas e marés para gerar energia marinha, além
da energia a partir do hidrogênio vêm se consti-
tuindo em alternativas que se somam na substi-
tuição ou diminuição do emprego do petróleo.

Veículos movidos a baterias recarregáveis ou
mesmo a detritos orgânicos são realidades, assim
como os chamados carros elétricos, que não po-
luem. O assunto da possível desativação de experi-
ências exitosas no uso da eletricidade em veículos
por pressão dos grandes cartéis do petróleo levou
à produção do filme "Quem matou o carro elétri-
co", cuja sinopse dá bem idéia da questão: "Em
1996 ele surgiu nas estradas da Califórnia. Era o
carro mais rápido e mais eficiente já construído.
Funcionava à eletricidade, não emitia poluentes
e colocou a tecnologia americana no topo da in-
dústria automotiva. Mas muita gente grande ficou
realmente incomodada e esses carros foram des-
truídos. Especialistas, consumidores, ambientalis-
tas, políticos, diretores envolvidos e até estrelas
de cinema deram suas versões. "Quem Matou o



Carro Elétrico i"' é a verdadeira autópsia que reve-
la os culpados deste crime contra a humanidade e
a tecnologia." Exageros a parte, a verdade é que,
com vontade política e maior pressão social, já es-
taríamos usando hoje bem mais energias limpas e
emitindo bem menos gases poluentes e tóxicos.

O gestor, seja ele da área governamental ou
empresarial, terá que dimensionar o incremen-
to gradual de energias limpas e renováveis, não
apenas por uma questão de sobrevivência dessas
empresas ou instituições públicas, mas relativo à
sobrevivência, em condições satisfatórias, da pró-
pria humanidade. Aí, a relação custo benefício
não contemplará apenas fatores econômicos e
financeiros. Além disso, se exigirá cada vez mais
dos governantes e empresários investir nas formas
alternativas de geração de energia. Na realidade,
no planejamento da vida de um país, estado ou
cidade, na gestão de qualquer indústria ou em-
presa, são exigidas respostas tais como: quais são
os investimentos necessários e qual a dimensão
temporal a ser considerada para se alcançar níveis
satisfatórios e eficazes na substituição do petróleo

e do carvão? Quais os principais obstáculos a se-
rem enfrentados e que estratégias a serem usadas
para tornar viável essa alternativa, que significa a
continuidade da vida na Terra?

A responsabilidade social das empresas e do
governo passa atualmente pelas questões socioam-
bientais. Muitas vezes, são os próprios governan-
tes que, no uso de suas atribuições e em atenção
à qualidade de vida de suas populações, atuam no
sentido de que haja menor grau de poluentes no
ar. Exemplo disso são três cidades alemãs - Berlim,
Hannover e Colônia - que, desde janeiro de 2008,
proibiram a circulação, pelo centro urbano, de ve-
ículos que não tenham o "selo ecológico", o que
atesta que têm catalisador ou filtro de diesel. A in-
tenção é reduzir a poluição atmosférica no centro
urbano, criando zonas de proteção ambiental. No
Brasil, como se vê em anúncios de carros, monta-
doras e fabricantes divulgam o selo verde do Ibama,
passando a idéia de que se tem a preocupação de
colocar em circulação veículos menos poluentes.
A implantação de um selo ambiental foi a medida
apresentada em meados do ano passado pelo minis-



tro do Meio Ambiente, Carlos Mine, em audiência
pública na Câmara dos Deputados. Espera-se com
isso que, de forma contínua e crescente, os carros
de passeio saiam das montadoras com selo ambien-
tal.

Um bom exemplo a se destacar sobre a res-
ponsabilidade social das empresas é o caso da
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
(EMTU/SP) que, em novembro de 2008, quando
do 2- Eco São Paulo - evento no qual se debateu
a busca de saídas que propiciem desenvolvimento
nacional sem comprometer os recursos naturais
destinados às futuras gerações - apresentou seu
projeto de ônibus movido a hidrogênio e que, por
isso, não emite poluente. O combustível é obtido
a partir da técnica chamada hidrólise, a quebra da
molécula de água, resultando em outras de hidro-
gênio e oxigênio; este último volta à atmosfera,
enquanto o hidrogênio vai movimentar o ônibus.
À época, o engenheiro Carlos Zundt, gerente de

Desenvolvimento da EMTU/SP disse que as ações
da empresa em relação ao uso de energias menos
poluentes não ficam por aí. Zundt comentou
que, além de ônibus movido a etanol, a EMTU/
SP realiza estudos para o uso de outros tipos de
combustíveis que possam movimentar a frota de
ônibus que atende à capital de São Paulo. Por seu
pioneirismo e foco na sustentabilidade ambiental
é que a EMTU/SP é a coordenadora nacional do
Projeto Ônibus Brasileiro a Hidrogênio, desenvol-
vido pelo Ministério de Minas e Energia.

Comparativamente a outros países, o Brasil
não está mal em relação a ações efetivas de sus-
tentabilidade ambiental. O Programa de Controle
da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Pro-
conve), com 20 anos de criação, tem expressivas
conquistas a comemorar, uma vez que os veículos
brasileiros poluem hoje 98% a menos em compa-
ração a 1986, quando foi lançado, sendo que, em
relação ao monóxido de carbono, um dos mais pre-
judiciais à saúde humana, a redução foi de 99%.
Instituído por meio de resolução do Conselho Na-
cional do Meio Ambiente (Conama), o Proconve
vem atuando perseverantemente e, cabe lembrar
que o Brasil foi o primeiro país a banir o chumbo
da gasolina, propondo-se ainda a reduzir, grada-
tivamente, o teor de enxofre existente no com-
bustível. As ações do Proconve se justificam, uma
vez que, só no ano passado, foram vendidos 1,9
milhão de veículos no Brasil, cuja frota beira a 24
milhões (entre carros, motos, caminhões, ônibus
e picapes), sendo que a cidade de São Paulo tem
a maior, com 7,9 milhões de veículos transitando
por suas ruas, ou tentando escapar dos inevitáveis
engarrafamentos.

O Brasil é sempre citado pela sua extensa área
territorial, por suas florestas, rios e rico subsolo.
A Petrobras é destaque mundial pela extração de
petróleo do subsolo de oceanos e pelo salto produ-
tivo que permitiu ao país tornar-se, praticamente,
autossuficiente nesse tipo de combustível. No en-
tanto, somente nas últimas décadas passaram a ser
consideradas potencialidades energéticas brasilei-
ras a partir da força dos ventos ou das ondas do
mar e marés, além da mais conhecida e usual, que
é a energia solar. Para Hans Dieter Rahn, diretor
da Câmara Brasil - Alemanha RS, e conselheiro



da FIERGS para energia e meio ambiente, quando
se refere à energia solar pensa-se sempre na tér-
mica, já bastante disseminada, "no próprio local
do consumo, aliviando a conta de luz do cidadão
e diminuindo o peak de demanda da concessio-
nária", afirma Hans, alertando que a produção de
energia a partir da luz solar só é viável com incen-
tivos governamentais.

A energia eólica no Brasil, é uma das mais
atraentes e viáveis formas de geração de energia
limpa. Em alguns países, a energia elétrica gerada
a partir do vento representa significativa parcela
da demanda. Destaca-se o caso da Dinamarca,
país no qual a energia eólica representa 23% da
produção de energia. Especialistas atribuem ao
Brasil a característica de ser o país da América La-
tina e Caribe com maior capacidade de produção
de energia eólica. Mas foi na Ilha de Fernando de
Noronha que foi implantado o primeiro projeto de
geração e aproveitamento da energia eólica, ob-
jetivando-se garantir o fornecimento de energia
para a ilha que, até então, só contava com um
gerador movido a diesel. Apesar da grande poten-
cialidade do uso de energia eólica, essa forma de
energia limpa só ganhou impulso no Brasil a partir
da criação do: Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), que
vem possibilitando a instalação de novas usinas
em diversas localidades brasileiras, principalmen-
te no litoral nordestino e no litoral sul do Brasil.
Consta que, desde 2000, foram instaladas as usinas
de Mucuripe (Fortaleza-CE) e Prainha, também
no Ceará. As maiores usinas eólicas instaladas no
Brasil são a do Parque Eólico de Osório (RS), que
produz 150 MW, e a usina de Rio do Fogo (Rio do
Fogo-RN).

No caso da cidade de Osório (RS), registra-se
a parceria com o município, que abriu condições
para a implantação do projeto, o que possibilitou
se tornar realidade um empreendimento do porte
do Parque de Osório, com 150 MW instalados. Na
verdade, sempre será necessário o envolvimento de
esferas governamentais, sejam elas nacional, esta-
dual ou municipal, para que cresça o uso de fontes
alternativas de geração de energia. Isso é lembrado
por Hans Dieter, que vem há mais de 50 anos dedi-
cando-se à automação elétrica industrial e ao uso
de energias alternativas: "A demanda pela energia
eólica tem crescido no Brasil, em muito, por par-

te de investidores, como no caso da solar térmica,
sendo que esse aumento de energias alternativas
ocorre devido à legislação municipal de algumas
cidades brasileiras." Infelizmente, destaca Hans, o
aproveitamento da energia solar fotovoltaica (ele-
tricidade) não tem tido crescimento que precisaria
ter, já que para ele, o maior potencial brasileiro da
energia solar seria para a geração de eletricidade e,
não apenas, no aquecimento de água. Aliás, Hans
Dieter tem opinião firme no caso das energias al-
ternativas brasileiras. "O Brasil classifica a produ-
ção hidroelétrica como energia alternativa e isso
só se torna válido para as usinas que não degradam
o meio ambiente."

Atualmente, uma das formas de geração de ener-
gia limpa que vem merecendo atenção especial é a
maremotriz. Segundo definição encontrada na Wiki-
pedia, a energia maremotriz é o modo de geração de
eletricidade por meio da utilização da energia contida
no movimento de massas de água devido às marés.
Dois tipos de energia maremotriz podem ser obtidos:
energia cinética das correntes devido às marés e a
energia potencial, pela diferença de altura entre as
marés alta e baixa. Há informações de que, em con-
junto, a temperatura dos oceanos, as ondas e as marés
poderiam proporcionar muito mais energia do que a
humanidade seria capaz de gastar atualmente ou no
futuro, mesmo considerando que o consumo global
de energia simplesmente dobra a cada 10 anos.



A baixa
utilização de
energias limpas
no Brasil é fruto
da ausência
de políticas
públicas que
privilegiem esse
tipo de geração
de energia

tenha muito a se
pa e renovável.

Semelhante às energias
obtidas pela força dos ven-
tos e pelo aproveitamento
do calor solar, a energia vin-
da das águas dos oceanos é
classificada como limpa e
autossustentável. Ainda em
fase de pesquisas e imple-
mentação, mesmo assim a
energia maremotriz já vem
sendo utilizada por alguns
países como o Japão, a In-
glaterra e a França — onde
foi construída a primeira
usina maremotriz do mun-
do, em La Rance, em 1966.
Com a extensão do litoral
brasileiro, é de se esperar
que a energia maremotriz

expandir, gerando energia lim-

O crescimento do uso de energias alternativas,
limpas e renováveis passa, no mundo todo, pela
conscientização de que não se pode mais queimar
petróleo ou carvão de forma irresponsável. Cons-
ciente, o cidadão do planeta Terra, quer passar à
ação, quer ver seus governantes usando o poder
para alterar o temeroso quadro atual das ener-
gias poluentes e não renováveis. Medidas como o
uso da tecnologia na diminuição do monóxido de
carbono por parte dos veículos ou a utilização de
hidrogênio como combustível em ônibus urbanos
são exemplos de como governantes e legisladores
podem atuar para garantir melhores condições de
vida à humanidade e ao meio ambiente que lhe
permite a sobrevivência.

No caso do Brasil, apesar de medidas e pro-
gramas elogiáveis, há muito que se fazer ainda.
"No exterior as energias alternativas são atraen-
tes para o cidadão da classe média (com recursos
próprios) pelos incentivos governamentais, mas
no Brasil não há incentivos para essa categoria.",
afirma o consultor em energias alternativas Hans
Dieter Rahn. Para ele, o programa Proinfra se
destina a investidores em energia, e o programa
Luz para Todos se destina à população carente do
interior que não tem eletricidade. "Achamos um

erro não mobilizar a imensa quantidade de recur-
sos privados para incentivar o uso das energias
alternativas", arremata Hans.

Em cargos de gestão de empresas, principal-
mente as industriais e mesmo em equipes de ges-
tão pública, o Administrador precisa se colocar
a serviço de uma das causas que mais preocupa
a humanidade no momento: a sobrevivência do
planeta. Constata-se que a baixa utilização de
energias limpas e renováveis no Brasil não é fruto
tão somente de falta de conscientização do povo,
mas também da ausência de políticas públicas
que privilegiem esse tipo de geração de energia e,
certamente, na falta de comprometimento maior
do empresariado para com a sustentabilidade
ambiental. Recentemente muitas indústrias bra-
sileiras - mesmo outros setores - preocuparam-se
com a possível interrupção ou diminuição do gás
boliviano.

Na verdade, deveria-se buscar não somente
opções de outros fornecedores, mas também de
alternativas substitutivas a esse tipo de combus-
tível. O Administrador, com seu potencial de
conhecimento, com sua capacidade de combinar
fatores e obter os melhores resultados, com maior
eficácia e agilidade, é um dos profissionais que
muito tem a contribuir em relação à expansão do
uso de energias limpas e renováveis. Para inspirar,
quem sabe, uma análise do uso dessas formas de
energia na trajetória evolutiva da humanidade.
Quatro mil anos antes de Cristo, a energia eóli-
ca já fazia mover embarcações e os fenícios, três
milênios depois, usavam apenas a força dos ven-
tos para mover suas embarcações comerciais. No
século V, na antiga Pérsia, os moinhos de ventos
eram utilizados para bombear água para irriga-
ção.

O vapor, a partir da queima de combustíveis
como a lenha e carvão vegetal, e posteriormente
o uso do petróleo, fez mover o mundo com maior
velocidade. Porém, essa eficácia trouxe devasta-
dores efeitos colaterais. Exemplos disso são vistos
em todos os continentes e na camada de ozônio..
Portanto, este é o momento e não cabe mais admi-
nistrar o futuro sem contemplar as formas limpas e
renováveis de energia. O planeta e a humanidade
agradecem!
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