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Promessa é dúvida
Fontes limpas de energia enfrentam obstáculos para ganhar espaço na matriz mundial

U
m dos temas-chave da Rio+20,
conferência global do meio
ambiente que acontece este
ano no Brasil, as fontes limpas

erenováveisdeenergiaenfrentamobs-
táculos para ganharem o espaço dos
combustíveis fósseis na matriz energé-
tica mundial. Altos custos, baixa efici-
ência e pouca confiabilidade atravan-
camaexpansãodageraçãosolareeóli-
ca, enquanto tecnologias como células
de hidrogênio, etanol de celulose e bio-
combustíveis feitos com algas ainda
não passam de promessas, demandan-
domaisanosoudécadasdepesquisae
desenvolvimento para chegarem às ru-
as do planeta.

Segundo o relatório mais recente da
Agência Internacional de Energia, as
usinas solares, eólicas e outras do tipo
responderam por apenas 0,8% de toda
a energia no mundo em 2009. Enquan-
to isso, o último relatório especial do
Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas das Nações Unidas
sobre fontes renováveis prevê quatro
cenários para o avanço no seu uso. No
maisotimista,elasrepresentariam77%
da energia do mundo em 2050, ajudan-
do a manter a concentração de gases-
estufa na atmosfera abaixo de 450 par-
tes por milhão de dióxido de carbono,
o suficiente para que a elevação da
temperatura média global fique abaixo
de 2 graus Celsius até o fim do século.

Já no cenário mais pessimista, a par-
ticipação das fontes renováveis ficaria
em apenas15% do suprimento total de
energia do planeta, com consequênci-
as desastrosas para o clima. Para evi-
tarque issoaconteça, énecessárioque
sejam implantadas políticas fortes de
incentivo à substituição dos combustí-
veis fósseis, defende Luiz Pinguelli Ro-
sa, diretor da Coppe/UFRJ.

— O mercado não resolve tudo e o
mundo está acordando para isso —
diz. — É preciso a presença do Estado,
dos órgãos reguladores, incentivos e
planejamento, pois o principal empeci-
lho para o avanço das fontes alternati-
vas é seu alto custo comparativo. Hoje,
carvão e gás natural, grandes emisso-
res de gases-estufa, são as principais
fontes de energia e vão continuar mui-
to mais baratas do que as alternativas.
Se não houver uma atitude enérgica,
elas vão demorar muito para terem um
peso significativo na matriz.

Discurso mais
otimista que real
l Nas ruas e estradas, os combustíveis
fósseis deverão continuar a abastecer
os tanques dos veículos ainda por mui-
tos anos. Em todo mundo, a única inici-
ativa com resultados significativos ain-
da é o programa de etanol de cana bra-
sileiro e, mesmo com todos incentivos
e subsídios, o etanol de milho dos EUA
é “sujo” e pouco eficiente, afirma Jay-
me Buarque de Hollanda, diretor-geral
do Instituto Nacional de Eficiência
Energética (Inee).

— A maior parte da energia utilizada
para produzir o etanol de milho ameri-
cano vem de usinas a carvão, o que faz

com que ele na verdade seja de 70% a
80% combustível fóssil, e não exata-
mente uma fonte limpa e renovável —
considera. — E mesmo o Brasil está to-
mando o caminho errado. Os carros
flex na verdade são um crime em ter-
mos de eficiência, uma solução que
não é boa tanto para o uso da gasolina
quanto do álcool.

As outras opções para alimentar a
frota mundial de veículos, como célu-
las de hidrogênio, etanol de celulose e
biocombustíveis de algas, ainda preci-
samdemuitotempoparaqueastecno-
logias sejam desenvolvidas, amadure-
çam e se tornem comercialmente viá-
veis, diz Roberto Schaeffer, professor
de Planejamento Energético da Coppe:

— O discurso é mais otimista do que
a realidade. Ninguém consegue ver ne-
nhumadessas tecnologiasse tornando
minimamente importantes antes de
2025. E os carros elétricos e híbridos,
embora sejam um passo à frente, não
são a solução. Não adianta o carro ser
100%elétricoseaenergiaqueoalimen-
ta é de uma usina a carvão. Só se esta-
ria trocando poluição local por global.

Segundo especialistas, a energia so-
lar é e continuará muito mais cara que

as fontes tradicionais nos próximos
anos. Em geral, os painéis solares con-
seguem converter no máximo 20% da
radiaçãorecebidaemeletricidade.E is-
so em dias claros e com iluminação di-
reta do Sol. Além disso, uma simples
poeira pode reduzir muito seu rendi-
mento, sem contar que as usinas só ge-
ram energia durante o dia.

O panorama para a energia eólica,
por sua vez, é um pouco melhor. Gra-
ças aos ganhos de escala na fabricação
dosequipamentoscomos fortes inves-
timentos no setor, seus custos caíram
acentuadamente nos últimos anos e
sua eficiência aumentou. Mas, assim
como a solar, ela também está muito
sujeita às condições do clima, trazen-
do incertezas que farão com que sirva
apenas como fonte complementar às
tradicionais ainda por muitos anos.

— É preciso que tenhamos um pou-
co de tudo — defende Schaeffer. — Na
hora que a China deixa de fazer uma
usina a carvão para montar um parque
eólico, por exemplo, a conta vai melho-
rando em favor do clima. Não será fácil
repor o que se tem hoje só com fontes
renováveis, mas vamos começar a ver
uma transição nesta direção. n

Cesar Baima
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Fazenda de vento Whitelee em East
Renfrewshire, Escócia. Com 140 turbinas,
fornece energia para 180 mil residências

TAXA DE CONVERSÃO
Eólica

Hidrelétrica

Gás natural

Carvão

Biomassa

Solar

Nuclear

Mais de 90%

Mais de 90%

35% a 55%

30% a 45%

30% a 40%

15% a 20%

Menos de 1%

FATOR CAPACIDADE

25% a 30%

20% a 45%

A eficiência de uma usina geradora pode ser calculada com
base em dois fatores principais: a taxa de conversão, isto é,
quanto da energia armazenada no combustível ou presente
em sua força motriz é transformada em eletricidade; e seu
fator de capacidade, ou seja, a fração do tempo em que ela
gera a plena carga. Esses números dependem do combustível
ou tecnologia usados. Confira a seguir as estimativas para os
principais tipos de usinas

80% a 90%

50% a 70%

85% 50%

80%

55% a 60%

40% a 45%
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Hidrelétrica de Itaipu,
no Rio Paraguai

Usina solar na Província
de Shnadong, China.
Produz 7 megawatts com
os paineis fotovoltaicos
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A conta final ainda deixa muito a desejar para as alternativas
EÓLICA
É a mais promissora das alternativas. Seu custo
ainda é alto e há problemas, como alteração de
microclima devido às turbinas, zumbido das pás.
Ainda assim, o setor poderá cobrir um terço das
necessidades energéticas dos EUA em 2035.

SOLAR
Continua cara e pouco eficiente, apesar de os
preços estarem caindo em função da enxurrada
de paineis solares chineses. A China deverá
dominar esse mercado. Com preços mais baixos,
poderá se tornar mais competitiva no futuro

ALGAS
A possibilidade de produzir
biocombustíveis de algas
continua a décadas de
distância. A tecnologia ainda
precisará melhorar
substancialmente

CÉLULAS COMBUSTÍVEIS:
continua caríssima. E a
construção de usinas de
hidrogênio viáveis em grande
escala continua a décadas de
distância

l Na primeira década dos anos
2000, a disparada dos preços do pe-
tróleo fez crescer o interesse pelas
fontes alternativas de energia. De
olho nos lucros futuros, empresas
de capital de risco investiram forte-
mente no setor, enquanto governos
montavam programas de incentivo
e subsídios para estimular seu cres-
cimento. Com o tempo, porém, o re-
cuo na cotação do barril tirou a van-
tagem econômica dos empreendi-
mentos e a lógica de mercado pre-
valeceu, com muitos deles acumu-
lando prejuízos e indo à falência.

Um exemplo ilustrativo disso é a
Solyndra, fabricante americana de
cilindros fotovoltaicos, que eram
para ser a “nova geração” da ener-

giasolar. Fundadaem2005,ela rece-
beu centenas de milhões de dólares
em investimentos e empréstimos,
prontamente gastos em pesquisa,
desenvolvimento e na construção
de duas fábricas. Mas, mesmo com
todos os subsídios, o preço da ener-
gia produzida por seus equipamen-
tos ainda era o dobro do pago no
mercado e suas vendas não decola-
ram. A concorrência dos fabrican-
tes de paínéis fotovoltaicos chine-
ses e o salto na produção de gás na-
tural nos EUA com as novas técni-
casdeextração, foramapádecalna
empresa,queentroucompedidode
falência na Justiça americana em se-
tembro passado. A crise econômica
tampouco estimula experiências.

Falências e prejuízos, apesar
dos programas de incentivo
Lógica do mercado é mais forte que subsídios

l Neurocientistas da Escola de
Medicina da Universidade Ca-
se Western Reserve, nos EUA,
avançaram nos esforços para
encontrar uma cura para o mal
de Alzheimer. Segundo seu es-
tudo, publicado na revista
“Science”, uma droga, usada
em camundongos, pode reco-
brar rapidamente as perdas
cognitivas e de memória pro-
vocadas pela doença. Os re-
sultados classificaram a subs-
tância, o bexaroteno, como
medicamento potencial para
os pacientes — só nos EUA,
são cerca de 5,4 milhões.

O bexaroteno foi aprovado, há

mais de uma década, para trata-
mento do câncer pela agência
americana de Administração de
Drogas e Alimentos (FDA, em in-
glês). Esses experimentos ex-
ploraram se o medicamento
também poderia ser aplicado
em pacientes com Alzheimer, e
os resultados foram mais do
que promissores.

O mal de Alzheimer surge,
em grande parte, da incapa-
cidade do corpo para limpar
do cérebro a proteína beta-
amiloide, cuja ocorrência é
natural. Em 2008, o pesquisa-
dor Gary Landreth, de Case
Western, descobriu que o

transportador principal de
colesterol no cérebro, a apo-
lipoproteína E (ApoE), facili-
tava a limpeza das proteínas
beta-amiloides.

Landreth e seus colegas, en-
tão, decidiram explorar a efici-
ência do bexaroteno para au-
mentar a produtividade da
ApoE. A elevação de seu nível
no cérebro acelera a limpeza
da beta-amiloide. As ações do
bexaroteno aumentam a quan-
tidade produzida de ApoE.

Os pesquisadores ficaram
particularmente impressiona-
dos com a velocidade com que
o bexaroteno melhorou os da-

nos causados à memória e ao
comportamento dos animais
com o cérebro afetado por be-
ta-amiloide. Atualmente, a co-
munidade científica acredita
que pequenas formas solúveis
de beta-amiloide causam defi-
ciências na memória vistas em
animais e humanos que so-
frem da doença.

Animais voltaram a ter
comportamento normal
Após seis horas em que o be-

xaroteno é administrado, po-
rém, níveis solúveis de amiloi-
de caem cerca de 25%, e este
efeito dura até três dias. Esta

mudança foi correlacionada
com uma rápida melhoria em
uma ampla gama de comporta-
mento em três diferentes ca-
mundongos com Alzheimer.

A melhoria de comporta-
mento era vista até no instinto
nos camundongos. Quando os
roedores doentes encontra-
vam o material adequado —
neste caso, um papel de teci-
do — para fazer seus ninhos,
continuavam inertes. Esta re-
ação demonstrou como havi-
am perdido a capacidade de
associar aquilo a uma oportu-
nidade de ninho. Mas, apenas
72 horas após o tratamento

com bexatoreno, eles volta-
vam a construir uma “casa”
com o papel. A droga também
melhorou a capacidade dos
camundongos em detectar e
responder aos odores.

— É um estudo recompen-
sador mal de Alzheimer —
concluiu Landreth. — Preci-
samos ser claros: a droga
funciona muito bem nos ca-
mundongos. Nosso próximo
objetivo é determinar se ela
atua de forma semelhante
em humanos. Estamos em
uma fase inicial na transfor-
mação da ciência básica em
tratamento. n

Droga é esperança na cura de Alzheimer
Testes com animais revelam que remédio contra o câncer é capaz de reverter demência e devolver cognição e memória

Product: OGlobo PubDate: 10-02-2012 Zone: Nacional Edition: 1 Page: PAGINA_AN User: Asimon Time: 02-09-2012 21:20 Color: CMYK

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 fev. 2012, Economia, p. 38.




