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Uma Política Energética para o Desenvolvimento Sustentável
Apresentação
Uma política econômica voltada para a sustentabilidade do desenvolvimento tanto
priorizará o uso eficiente dos fatores de produção quanto o meio ambiente. Este, por
constituir fonte de alguns desses fatores e, eventualmente, limitador de seu emprego,
assume caráter semelhante. Portanto, propõe-se que a política energética seja orientada
para dois objetivos fundamentais e prioritários: a eficiência energética e a redução dos
impactos ambientais, ambos relevantes para a sustentabilidade e a competitividade das
soluções adotadas para atender aos requisitos de energia do país.
Desses objetivos prioritários decorre a preferência pelo emprego de energias de fontes
renováveis e de origem local. A essencialidade do suprimento de energia para a
atividade e mesmo para a subsistência da sociedade justifica, por sua vez, a importância
da segurança da disponibilidade energética. E por fim, a formulação de uma política
energética não prescinde da consideração do status quo do setor energético nacional e
mundial, dos investimentos já realizados e das limitações impostas pela disponibilidade
de recursos financeiros, humanos e tecnológicos. Com relação a este fator, cabe
distinguir processos já comprovados e aqueles que ainda carecem de viabilidade para
sua utilização.
Essas considerações devem embasar e balizar as políticas das diversas modalidades de
energia, de modo a propiciar sua compatibilidade e orientar seus fornecedores e
usuários quanto ao papel mais apropriado para cada uma.
A redução da utilização de recursos energéticos primários e de seu impacto ambiental,
sem prejuízo do atendimento da demanda da sociedade, requer aumento de eficiência na
obtenção e no uso da energia. Para tanto, é necessário que os usuários recebam a correta
sinalização dos custos reais de seu atendimento. Para tanto, as principais externalidades
do uso da energia devem ser computadas e cobradas dos usuários, para estimular o uso
eficiente dos recursos cuja obtenção e utilização venham a causar tais custos. Mediante
tal sinalização, a comparação de diferentes opções de atendimento dos requisitos
energéticos ficará mais transparente e conseqüente e a importância de se evitar impactos
ambientais sobre a saúde e o clima global deixará de constituir um discurso meramente
retórico. Afinal, o que importa para a sustentabilidade é reduzir os custos globais da
utilização da energia e não apenas seus custos diretos e respectivos preços.
O efeito da transferência de custos ora arcados pela sociedade para os preços da energia
sobre a despesa dos usuários poderá ser minorado pelo aumento da eficiência
energética. O emprego eficiente dos recursos naturais e de outros fatores de produção
reduzirá o custo da energia para a sociedade e aumentará a competitividade e a
sustentabilidade do desenvolvimento do país.
Contexto legal
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A política energética brasileira baseia-se na Lei 9478/1997, que destaca a importância
da sustentabilidade das soluções preconizadas, a utilização de energias renováveis, o
uso eficiente da energia, a diversificação da matriz energética e a preservação do meio
ambiente. Carece, todavia, do detalhamento estruturado cuja elaboração previu.
Todavia, não faz sentido formular uma política setorial, em particular a energética, sem
uma definição clara e conseqüente de prioridades nacionais, para assegurar que as
prioridades e estratégias setoriais e globais sejam coerentes e complementares. Além de
refletir os aspectos essenciais da política econômica, social, ambiental e de segurança do
país, a política energética precisa ser formulada à luz dos recursos naturais, econômicos,
tecnológicos e humanos disponíveis. Também precisam ser levadas em conta as
repercussões de uma política energética de um país com as dimensões brasileiras, quer
na demanda global de energia, quer sobre o meio ambiente global, no contexto de suas
relações, compromissos e responsabilidades internacionais. É importante que, além de
refletir princípios e objetivos gerais, também requeira que sua aplicação seja clara e
conseqüente, de modo a assegurar a coerência e a transparência das decisões.
Dado que a política energética constitui um dos elementos da política de Estado, deveria
ser pouco afetada por partidos dominantes e condições conjunturais. Para tanto, seus
princípios, objetivos e prioridades precisam ser claramente definidos para que os
governos e demais agentes orientem adequada e coerentemente sua atuação. Em
particular, esta deve evitar que decisões cuja implementação tenha sido iniciada numa
administração, tenham sua continuidade comprometida, nos seus aspectos essenciais,
pelas as substituições periódicas dos dirigentes do país e eventuais mudanças da
orientação política governamental. Nesse sentido, observa-se que, na área energética,
muitas decisões envolvem opções tecnológicas e pesados investimentos, com longos
períodos de maturação e que só podem ser recuperados mediante sua utilização para a
finalidade para a qual foram concebidos.
O texto a seguir trata de alguns aspectos da política energética. Considera-se que pelo
menos em médio prazo algumas prioridades nacionais sejam imutáveis e que venham a
ser adotadas por qualquer governo. Em particular, discute-se o conceito e a importância
adquirida pela sustentabilidade como fator de viabilização de qualquer política
energética.
Prioridades nacionais
Nos últimos anos o Brasil alcançou condições macroeconômicas e inserção no cenário
mundial que lhe permitiram reduzir suas grandes desigualdades sociais, com melhor
distribuição de renda e elevadas reservas em moedas estrangeiras, em decorrência da
competitividade de alguns de seus produtos e de sua estabilidade econômica e política,
que lhe proporcionou atratividade para investidores externos. Tais condições ensejaram
taxas de crescimento do PIB significativas, sobretudo se comparadas aos valores médios
registrados nas duas últimas décadas.
Vislumbra-se no momento a possibilidade de que o país alcance taxas de crescimento de
sua renda per cápita que lhe permitam reduzir drasticamente a pobreza, as desigualdades
regionais e elevar o IDH de sua população. Entretanto, para que esses resultados sejam
continuados e não apenas episódicos, diversas limitações precisam ser eliminadas. Para
que parte expressiva da população possa alcançar maiores níveis de renda, há
necessidade de aumentar sua produtividade, mediante melhor capacitação profissional e,
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portanto, educação. Em contrapartida, há necessidade de criar, com urgência, empregos
que incorporem a população economicamente ativa, tanto aquela que hoje apresenta
baixa capacitação profissional, quanto a já formada ou que virá a se formar, a custa de
elevado investimento em sua educação e treinamento.
Embora o Brasil seja dotado de amplos e diversificados recursos naturais, ainda enfrenta
escassez de capitais, inclusive daqueles necessários à exploração desses recursos e,
simultaneamente, à expansão da infraestrutura e melhoria das condições de vida e
produtividade de sua população. A carência local de tecnologias mais avançadas e
eficientes, bem como de mão de obra especializada acarretam custos adicionais em
diversas atividades. A necessidade de destinar grande quantidade de recursos para a
melhoria da educação, da saúde, da ampliação da pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, acentua a escassez de recursos necessários à infra-estrutura e demais
investimentos. Portanto, planejamento e gestão de projetos e atividades são
fundamentais para que o país mantenha altas taxas de expansão econômica e social,
mediante a escolha das opções mais adequadas e a utilização eficiente dos recursos
empregados. A manutenção de elevadas taxas de crescimento econômico, melhor
distribuição de renda e bem estar da população dependem, dentre outros fatores, da
sustentabilidade desse processo.
Aspectos ambientais
Numa abordagem simplificada, os efeitos ambientais das atividades antrópicas podem
ser locais ou globais. Dentre os primeiros, destacam-se o desmatamento, a realocação de
populações, a inutilização de bens infra-estruturais, chuvas ácidas, emissões veiculares
decorrentes do uso de combustíveis, dentre outros. Os segundos são principalmente
aqueles relacionados às emissões de gases de efeito estufa que, direta ou indiretamente,
causam mudança de clima e aquecimento global. Cabe notar que enquanto os primeiros
são unanimemente reconhecidos, apesar de frequentemente ignorados na prática – daí
seu agravamento – a parcela de responsabilidade das atividades humanas no processo de
aquecimento global, decorrente das emissões de gases de efeito estufa, dentre outros
fatores, ainda é questionada. De fato, a importância da contribuição humana para esse
processo irreversível é contestado por diversos autores, principalmente com base no
argumento de que fenômenos naturais, como erupções vulcânicas, contribuam muito
mais do que as emissões de origem antrópica. Como é incontestável que, desde que
combustíveis fósseis começaram a ser utilizados em larga escala, no início do século
XIX, a concentração de CO2 na atmosfera aumentou significativamente e que
fenômenos naturais, como erupções, sempre existiram, fica difícil minimizar a
importância das atividades humanas para a modificação do clima global, que de fato
está ocorrendo.
Apesar das dúvidas que ainda perduram, há ampla aceitação mundial da hipótese de que
os efluentes da queima de combustíveis e, em menor grau, atividades agropecuárias,
sejam responsáveis relevantes pelo efeito estufa. O reconhecimento da importância
desse fenômeno, conhecido há mais de um século, torna a dimensão ambiental um fator
fundamental para a formulação de políticas energéticas, industriais, de transportes e
rurais. Em médio prazo, o emprego de combustíveis fósseis tende a ser limitado não
mais pela sua disponibilidade ou pelo custo de sua obtenção, mas pelo crescente custo
ambiental e possivelmente, político, de sua utilização.
Sustentabilidade: um novo parâmetro
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Este requisito, que transcende o emprego eficiente dos tradicionais fatores de produção,
exige que, para a obtenção de resultados no curto prazo, não se prejudique a viabilidade
daqueles que venham a ser buscados, no futuro. Além dessa dimensão temporal, a
sustentabilidade envolve a segurança do suprimento, a acessibilidade dos produtos
ofertados, a equidade social dessa oferta e, naturalmente, que as propostas sejam
ambientalmente aceitáveis e economicamente viáveis, considerando os custos das
medidas de mitigação e compensação necessárias.
É evidente que a maioria dos processos produtivos atuais, que empregam maciçamente
recursos naturais não renováveis e parcialmente recicláveis dificilmente atende
plenamente a esse requisito, pois a médio ou longo prazo esses recursos tendem a ser
esgotados ou a custar muito mais do que atualmente. E, além do esgotamento dos
recursos naturais, cada vez mais se torna aguda a percepção das limitações da
capacidade do meio ambiente de absorver, sem alterações significativas e prejudiciais à
sustentabilidade do desenvolvimento, os efeitos das atividades das sociedades
modernas, acionadas principalmente por energias que, além de não serem renováveis,
são responsáveis por impactos ambientais praticamente irreversíveis e seriamente
prejudiciais à maioria das populações.
Assim, a questão ambiental, levantada há cerca de 60 anos pelo Clube de Roma, no
âmbito do possível esgotamento de recursos naturais, e já mais dirigida para o meio
ambiente na década de 1970, a partir da Conferência de Estocolmo, passou a constituir
elemento fundamental de qualquer política energética conseqüente. Mais do que isso, a
responsabilidade de cada país, de cada agente econômico, no tocante a impactos
ambientais que levem à mudança de clima global tornou-se uma questão de caráter
ético, que leva qualquer agente a ser passível de questionamento por qualquer outro que
se perceba prejudicado por sua atuação.
A sustentabilidade das políticas e das soluções adotadas depende também de fatores
sociais, como o impacto sobre populações vizinhas a grandes obras, que eventualmente
exigem sua realocação, ou sócio-econômicos, como a viabilização e o modo de
implementar a expansão das redes de suprimento, de modo a atender populações
dispersas, situadas em áreas remotas.
Na maioria das opções energéticas a sustentabilidade é limitada, pois somente parte de
seus impactos sócio-ambientais pode ser evitada, dado que tanto na fabricação dos
equipamentos necessários à oferta e à utilização da energia, quanto ao longo da cadeia
de transformações que os produtos energéticos sofrem, da sua fonte até a obtenção da
energia útil, sempre há emprego de matérias primas e consumo de energia de fonte não
renovável.
Consequentemente, face à difusão do uso de fontes não renováveis e às limitações dos
ganhos devidos ao aumento da eficiência energética, que adiam, mas não obviam a
necessidade de expandir a oferta, é necessário escolher entre impactos sócio-ambientais
de diferentes naturezas e intensidades, pois não há energia limpa. Ao se descartar uma
solução, é necessário computar os impactos daquela que for considerada mais aceitável.
Comparações de custos ambientais e outras externalidades carecem de critérios de
avaliação. Assim, a definição desses custos constitui um importante parâmetro da
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política energética e do planejamento dela decorrente. Para citar um exemplo relevante,
é questionável descartar liminarmente a oferta de energia hidrelétrica que seria
assegurada mediante a construção de reservatórios, sem antes avaliar seu custo e
compará-lo com o da solução adotada, ao longo da vida útil de ambas opções.
A valoração das externalidades, que constitui um capítulo importante da ciência
econômica, lida com aspectos subjetivos de difícil mensuração e que exigem tratamento
individual, mediante negociação e avaliação das medidas de compensação e mitigação
que seriam satisfatórias. Eventualmente, não há preço que pague certas perdas e a opção
considerada torna-se inviável. Mas há casos em que há possibilidade de manter a
competitividade de uma iniciativa, apesar de aumentar seu custo direto. Em outros
casos, a valoração pode ser normativa, mediante os preços do carbono emitido,
conforme concebido no MDL, que admite que iniciativas menos poluentes do que as
usuais “compensem” as emissões daqueles que lhes pagam em função da redução de
emissões que tenham alcançado.
Alternativamente, a simples taxação do carbono estimularia a procura generalizada por
soluções ambientalmente mais favoráveis o que, infelizmente, nem sempre é factível. É
claro que a adoção de uma taxa de carbono, embora possa vir a se revelar indispensável,
precisa ser uma medida de caráter mundial, pois sua adoção unilateral, por um só país,
tenderia a prejudicar sua competitividade internacional, alem de elevar muitos preços
internos. Todavia, nos foros internacionais, o Brasil deveria estimular a adoção dessa
taxa, pois além de contribuir para a preservação do meio ambiente, aumentaria sua
competitividade no âmbito global, em vista de sua matriz energética amplamente
renovável. Observa-se também que ao se reduzir o consumo de combustíveis fósseis se
estará estendendo a vida de sua disponibilidade, a custos de obtenção mais próximos
dos atuais.
Na realidade, não há compensação plena para as emissões de carbono, pois os ônus que
venham a recair sobre os emissores apenas estimulam sua redução e eventualmente
possibilitam sua mitigação. Todavia, não eliminam os efeitos daquelas que
permanecem na atmosfera, cujo estoque poderá aumentar, nas próximas décadas,
conforme indica a maioria dos estudos, como aqueles da Agencia Internacional de
Energia, face às dificuldades apresentadas para estabilizá-lo. Ainda assim, é
indispensável reduzir esse aumento de estoque, mediante redução do fluxo de emissões.
Essa redução de emissões poderá ser estimulada pela taxação de carbono e
complementada por medidas que absorvam o carbono emitido. A taxação afetará tanto a
escolha de soluções adotadas do lado da oferta quanto daquele do uso final da energia.
Portanto é preciso reconhecer a necessidade de que os preços da energia aumentem, na
medida em que sua oferta e utilização acarretem novas emissões de carbono e reduzam
a disponibilidade de recursos não renováveis. O fato de que para se obter uma unidade
de energia útil sejam necessárias três unidades de energia primaria (no Brasil, cuja
matriz energética é relativamente limpa) indica que deva haver amplas oportunidades
para reduzir esta proporção, mediante aumento da eficiência na oferta e no uso da
energia.
Enquanto se advoga a cobrança dos custos ambientais e de outras externalidades àqueles
que as provocam, deve-se atentar também para o destino dos recursos arrecadados
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mediante esses aumentos de preços. É indispensável que sejam direcionados para
compensar ou mitigar os custos que devem refletir. De outra forma, não se conseguirá
minorar o efeito de impactos negativos e mesmo se poderá estimular o interesse dos
beneficiados em manter ou promover práticas ambientalmente desfavoráveis, mas que
gerem recursos em seu proveito. Analogamente, é o que aconteceu em alguns estados
brasileiros que obstaculizaram a substituição da geração termelétrica local por energia
hidrelétrica gerada em outras regiões, para não terem suas receitas de ICMS diminuídas.
Embora não seja factível levar em conta, mediante sua valoração, todas as
externalidades nas avaliações de alternativas de oferta e demanda de energia, algumas,
como os efeitos das emissões de carbono, são passíveis de quantificação e de serem
refletidas nos preços da energia. Outras, como perdas de bens culturais ou paisagísticos,
ou de diversidade biológica, são ainda menos passíveis de quantificação, embora
eventualmente possam ser mitigadas ou compensadas.
Condicionantes da política energética
Os objetivos da política energética devem ser definidos em consonância com aqueles da
política econômica e social do país e com os instrumentos disponíveis para implementála: recursos naturais, tecnológicos, financeiros, humanos. Objetivos específicos,
decorrentes de imperativos tais como a redução da pobreza, preservação do meio
ambiente, sustentabilidade das soluções preconizadas, precisam ter prioridades tão bem
definidas quanto possível, pois nem sempre se poderá buscá-los simultaneamente.
Também é necessário que sejam coerentes com os objetivos de outros setores da
atividade do país e que as respectivas estratégias de implementação sejam coordenadas,
para evitar desperdícios.
A implementação de uma política econômica não deve desconsiderar o que ocorre no
plano internacional: as economias de países mais desenvolvidos tendem a ser afetadas
(não apenas negativamente) por fortes imigrações de populações mais pobres ou,
quando um país passa a dispor de grande quantidade de petróleo ou gás natural, num
contexto de carência internacional e preços elevados, sua economia e posição
estratégica podem sofrer mudanças importantes. Outro aspecto a considerar é o dos
efeitos indesejáveis de uma política econômica bem sucedida, como o aumento do
consumo de combustíveis fósseis decorrente do aumento de renda.
Partindo da situação energética brasileira atual, bastante favorável, graças à elevada
participação de fontes renováveis, é preciso examinar com que recursos naturais o país
poderá contar. É previsível, em médio prazo, a redução da participação da
hidroeletricidade, devida ao esgotamento do potencial hidrelétrico aproveitável, além de
limitações sócio-ambientais; em mais longo prazo, poderá haver redução da
participação da biomassa, decorrente de limitações para sua produção para fins
energéticos. A energia nuclear, que no momento sofre restrições por conta do acidente
ocorrido no Japão, poderá voltar a ser considerada como uma fonte relevante, em
virtude de sua muito baixa contribuição para o aquecimento global. O aproveitamento
da energia eólica e da solar deverá ter papel bem mais relevante do que o atual, ainda
incipiente. Todavia, por se tratar de fontes intermitentes, sem capacidade de regulação,
exigirá complementações a partir das usinas hidroelétricas dotadas de reservatórios ou
de usinas termelétricas, possivelmente a gás natural. É necessário que os respectivos
custos sejam computados junto àqueles dessas fontes.
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Em termos mundiais e mesmo locais, não se vislumbra, todavia, redução substancial das
quantidades de combustíveis fósseis atualmente utilizadas, até pelo menos meados do
século, embora sua participação possa diminuir. Por outro lado, há amplas
oportunidades para se aumentar a eficiência ao longo das cadeias energéticas, desde a
utilização das fontes primárias até a obtenção da energia útil.
A importância conferida à sustentabilidade e à segurança energética enfatiza a
prioridade da exploração das fontes renováveis e dos combustíveis disponíveis no
território nacional, bem como o uso racional e eficiente de todas as energias. A redução
das necessidades de expansão da oferta mediante aumento da eficiência posterga o
esgotamento da oferta de energias de fontes não renováveis baratas e reduz as
necessidades de investimentos. Frente a essas prioridades, a política energética passa a
envolver e exigir modificações profundas nas características da maioria dos setores da
economia, particularmente o de transportes e o residencial/comercial, onde o potencial
de aumento de eficiência é maior.
A difusão do emprego da cogeração, a utilização eficiente de subprodutos da biomassa,
a substituição do emprego de combustíveis por energia elétrica e o emprego racional de
equipamentos de uso final mais eficiente, contribuirão para reduzir a necessidade de
energia primaria. Essas transformações do quadro energético do país, que já estão
ocorrendo, deverão ser aceleradas e ampliadas, pois são necessárias modificações
importantes na natureza dos modais de transporte e das edificações e o desenvolvimento
de redes inteligentes, potencializadas pela inclusão dos veículos elétricos a bateria e da
geração distribuída, além do aumento da eficiência da própria oferta de energia, onde
ainda se verificam desperdícios significativos, particularmente nas cadeias energéticas
das quais a biomassa constitui a fonte primária.
Considera-se ainda que, provavelmente, haverá uma inversão de prioridades na seleção
de alternativas para o atendimento dos requisitos de serviços energéticos, tanto do lado
da oferta quanto daquele dos consumidores finais. Enquanto no passado as opções
prioritárias na expansão da oferta, bem como na seleção de equipamentos de consumo
fossem aquelas cujos custos iniciais, geralmente custos de capital, fossem os menores,
no futuro os custos de capital, relativamente abundante, deverão diminuir de
importância frente ao o custo de obter e utilizar fontes primárias.
Nesse sentido, a atual política monetária, de elevadas taxas de juros, bem como a
desconsideração apriorística de algumas opções poderá levar a importantes
arrependimentos futuros, por induzir os investidores a escolherem soluções que, com o
tempo, se tornarão cada vez menos viáveis, pela elevação de seus custos operacionais.
Embora seja difícil divisar “soluções para o futuro”, face às incertezas do presente,
pode-se desde já prever algumas situações e, sobretudo adotar instrumentos que tornem
as decisões atuais mais robustas e menos sujeitas a arrependimentos futuros.
Conforme se sugere acima, caberá introduzir nas avaliações e nos preços praticados
valores que traduzam as prioridades até agora apenas verbalmente explicitadas. O
primeiro passo será a incorporação de externalidades nos custos a serem cobrados
através dos preços da energia. Caberá também considerar, na comparação de diversas
opções de expansão da oferta, seus diferentes níveis de risco, ao longo de suas vidas
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úteis. O risco de variação de custo de produção de uma usina que utilize combustível
fóssil é muito maior do que o de uma usina hidroelétrica.
A incorporação de custos de externalidades aos demais custos da energia pode sofrer
objeções, por acarretar aumentos de seus preços, embora estes estimulem a busca de
maior eficiência, o que minoraria o valor das contas dos consumidores. Todavia, tais
objeções podem ser contornadas. De fato, dada a forte desigualdade de renda que ainda
se verifica no país, com parcela expressiva, embora não predominante da população em
condições de pobreza, haverá necessidade de prover subsídios para que estas pessoas
possam ter acesso à energia, o que já acontece. Tais subsídios são e seriam viáveis, dado
que o volume da demanda dessa população constitui uma fração relativamente pequena
do mercado como um todo.
Conclusão
Embora a compatibilidade da política energética com as demais políticas nacionais seja
indispensável e que a primeira deva ser coerentemente detalhada para orientar as
atividades de cada uma das principais modalidades de oferta, não é desejável nem
factível que estas definições venham a ser elaboradas de modo centralizado. Trata-se de
um processo que deve envolver amplo leque de agentes, tendo por base princípios,
valores e objetivos previamente consensados e não diretrizes específicas emanadas de
onde quer que seja. A concordância geral quanto à adequação dessas políticas propiciará
sua implementação, o que, todavia, não dispensará a orientação e eventual intervenção
das agências reguladoras e de outras instancias governamentais. Embora a política
energética não deva variar conjunturalmente, precisará ter suficiente flexibilidade para
ser revista e adaptada em função de alterações significativas do cenário no qual deverá
operar.
A sustentabilidade da utilização da energia requer o uso racional das fontes primárias, a
eficiência das transformações e do uso final da energia e a redução das emissões de
poluentes, de efeito tanto local quanto global, particularmente a mudança de clima. O
aumento geral da eficiência energética e do emprego de fontes primárias renováveis
depende de políticas fiscais, financeiras e de preços que reflitam sua prioridade. Quanto
aos últimos, será necessário que venham a refletir mais consistentemente, alem de seus
custos diretos, aqueles que acarretam à sociedade, em termos da sustentabilidade de seu
desenvolvimento.
Sugestões
A partir das considerações acima, pode-se destacar algumas medidas que poderiam ser
objeto da atenção do governo, para implementação já nos próximos anos:
• Eficiência energética
Acelerar a regulamentação da Lei 10295/2001, que prevê o estabelecimento de
eficiências energéticas mínimas para equipamentos ou instalações e fixar prazos
para torná-las obrigatórias com a brevidade possível.
Aumentar a eficiência de usinas sucro-alcooleiras, dado que a partir da maior parte
da cana processada no país ainda não são produzidos excedentes de energia elétrica
ou de biomassa em quantidades apreciáveis.
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Aumentar a eficiência do carvoejamento da lenha, com aproveitamento dos
efluentes líquidos e menor perda de carbono, bem como regulamentar a produção de
carvão vegetal de modo a desestimular sua obtenção a partir de florestas nativas.
Promover o emprego da cogeração, tanto na indústria quanto em escala menor,
como no setor comercial e no residencial, como forma de aproveitar melhor a
energia do gás natural e de outros combustíveis.
• Viabilização do licenciamento ambiental:
Os órgãos reguladores, responsáveis pelo licenciamento, com base em estudos
detalhados de viabilidade dos projetos, deveriam informar quais providências de
caráter sócio-ambiental serão necessárias para sua aprovação, em vez de informar,
às vezes por etapas, quais providências ainda sejam necessárias. A descrição e a
estimativa do custo dessas providências deverão ser informadas aos investidores
interessados, junto ao edital de concorrência. Exigências adicionais, apos realizado o
leilão, como a construção de eclusas em rios ainda não navegáveis, teriam de ser
arcados por outros financiadores.
A responsabilidade pessoal dos técnicos e dirigentes dos órgãos licenciadores deve
ser eliminada ou, pelo menos atenuada, pois constitui um forte incentivo à
procrastinação, senão a evitar decisões favoráveis à concessão das licenças.
No mesmo sentido, os agentes do Ministério Público precisam ser amplamente
informados quanto às implicações sócio-ambientais e econômicas dos projetos em
análise bem como daquelas das suas alternativas.
• Modicidade tarifária
A ênfase na modicidade tarifária tende a minimizar custos diretos, inclusive
daqueles relacionados à mitigação e compensação de impactos sócio-ambientais,
enquanto o que interessa ao país e à sociedade é a modicidade do custo global do
produto final. Não faz sentido exigir preços máximos da ordem de R$ 100/MWh,
inclusive transmissão, de hidrelétricas, quando se aceitam preços 40% superiores de
geração termelétrica, sem computar seu prejuízo ambiental.
É necessário elevar o teto do preço a ser cobrado pelos proponentes nos leilões de
geração e transmissão e avaliar cada proposta não apenas em função de seu preço,
mas também da qualidade da proposta, como se faz em concursos de arquitetura. A
proposta deveria satisfazer, da melhor maneira possível e ao menor custo, as
exigências dos licenciadores.
Obras de grande porte, com múltiplas estruturas ou divisíveis, deveriam ser licitadas
separadamente, para aumentar o numero de proponentes e, portanto, a concorrência.
Isto seria particularmente factível em projetos nos quais controladas da
ELETROBRÁS tenham participação, pois aproveitariam sua experiência em
gerenciamento de projetos. Esta providência, já amplamente estudada pela
ELETROBRÁS, aproveitaria melhor suas equipes e contribuiria para reduzir preços.
• Ampliação do emprego da tração elétrica
Dado que a tração elétrica é muito mais eficiente do que aquela baseada no
acionamento por motores de combustão interna, será importante viabilizá-la, tanto
pela ampla substituição de veículos urbanos, particularmente aqueles de uso mais
intensivo, por veículos híbridos e a bateria, o que proporcionará importante redução
de emissões prejudiciais à saúde das populações locais, alem de diminuir o impacto
sobre o clima global, quanto pela eletrificação de alguns transportes de cargas.
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Embora exija grandes investimentos, a expansão da rede ferroviária e,
eventualmente, sua eletrificação permitirá reduzir o consumo de combustíveis,
notavelmente elevado pela predominância do transporte rodoviário, frequentemente
por estradas de má qualidade. Algumas ferrovias, como a de Carajás, da VALE, já
alcançaram níveis de tráfego que justificam sua eletrificação.
No setor canavieiro, responsável por cerca de 3% do consumo de óleo diesel do
país, o acionamento dos caminhões que transportam a cana, do campo para as
usinas, poderia ser feito com motores a etanol, particularmente se forem dotados de
acionamento elétrico híbrido, que proporcionará maior eficiência energética a esse
transporte.

• Valorização da matriz energética
O fato de que perto da metade da energia primária do Brasil ser proveniente de
fontes renováveis deve ser explorado, preservado e reforçado, como fator de
competitividade e outras vantagens, inclusive ambientais e políticas. Entretanto, esta
vantagem tem sido frequentemente usada como atenuante para o aumento, nem
sempre indispensável, do emprego de combustíveis fósseis.
• Novas opções
É necessário desenvolver localmente e acompanhar o desenvolvimento de novas
tecnologias, para avaliar a oportunidade e a viabilidade de considerá-las para efeito
do da expansão da oferta ou de aumentos da eficiência da utilização da energia, com
a confiabilidade necessária. Embora a inovação deva ser praticada, seus riscos não
devem ser ignorados, pelos custos que podem acarretar.
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