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Resumo: O presente artigo trata de uma análise estruturada com base teórica sobre a 
utilização de energia originada em fontes renováveis pelas indústrias brasileiras, 
considerando-se os aspectos de sustentabilidade relevantes. Foi possível, portanto, identificar 
o perfil de consumo e o nível de comprometimento das mesmas com o uso de energias 
limpas, promovendo benefícios ao ambiente e a sociedade, além de ser uma alternativa 
estratégica e moderna que busca através da inovação desenvolver cada vez mais tecnologia de 
implantação e implementação dessas fontes de energia maximizando suas eficiências e 
incentivando a manutenção e preservação para o uso sustentável. Através de pesquisa 
bibliográfica e da metodologia fundamentada em conhecimentos teóricos e práticos a partir de 
dados e informações características da indústria brasileira, realizou-se uma investigação de 
caráter exploratório e descritivo, sendo possível levantar informações que destacam o uso de 
energia renovável como a oriunda de fontes hidrelétricas, da biomassa e de outras fontes 
geradoras que representa para a indústria boa parte da energia que consome. Outro fator 
considerável é forma de exploração destes recursos que devem ocorrer respeitando-se os 
limites da natureza, seu equilíbrio e preservação, a fim de manter um sistema que realimente o 
processo de produção e busque a sustentabilidade.   
Palavras-chave: Responsabilidade Ambiental; Energia Renovável; Inovação Industrial; 
Desenvolvimento com Sustentabilidade. 

1. Argumentações Iniciais 

O crescimento econômico de uma nação depende de seu desenvolvimento, do 
acompanhamento per-capita da renda, do consumo equilibrado de produtos ofertados e do 
crescimento populacional. Dornbusch, Fischer e Begg (2003) explicam que somente nos 
últimos 250 anos o PIB real tem demonstrado crescimento, e que deslocamentos de curto 
prazo na demanda ou na oferta podem levar a um período transitório em que o produto difere 
do produto potencial (o nível de PIB quando todos os mercados estão em equilíbrio). 
Contudo, no longo prazo, mudanças no produto causadas por quaisquer flutuações em torno 
do produto potencial são vastamente superadas pelo efeito do crescimento persistente do 
próprio produto potencial, o mesmo cresce porque a quantidade de insumos cresce ou porque 
uma dada quantidade de insumos dá como resultado um produto maior. Os principais insumos 
são trabalho, capital e terra (o meio ambiente).  

Pode-se compreender que a quantidade de produto gerado depende da produtividade 
dos insumos. Esta produtividade foi aprimorada com o passar do tempo a partir da utilização 
de capital humano, conhecimento e tecnologia, utilizando-se de gestão de novas invenções e 
idéias para aplicação prática por empresas que constituem um determinado mercado como 
expõe Rosenthal (2005) ao entender que a tecnologia constitui um dos principais 
determinantes do grau de competitividade de uma empresa. Uma vez que, a qualquer dado 
momento, diferentes tecnologias tendem a estar sendo usadas num mesmo mercado, 
apresentando níveis de efetividade também diferentes, pode-se afirmar que uma posição de 
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liderança nessa “escala tecnológica” representa uma importante fonte de vantagem 
competitiva, e a introdução de inovação tecnológica, uma das principais armas de 
concorrência, dentro de cada um de tais mercados. 

Considerando este contexto em que cada vez mais se necessita de insumos para 
operacionalizar atividades produtivas acionando mecanismos inovativos de gestão de 
recursos, compreende-se a relevância deste estudo ao abordar os efeitos da sustentabilidade e 
da utilização de recursos renováveis em forma de energia, ou seja, destacando as 
preocupações com a preservação das riquezas naturais e do ambiente além do efeito 
econômico para indústria e para o mercado, ou seja, uma política bem equilibrada sobre o uso 
de energia renovável pode significar diminuição de custos para as empresas e beneficiar 
economias locais gerando renda através de recursos que anteriormente não eram 
desperdiçados. 

May, Lustosa e Vinha (2003) argumentam que a particularidade dos recursos 
renováveis é que eles são governados por fenômenos biológicos: crescimento de árvores, 
multiplicação dos animais e das plantas, desenvolvimento das populações de peixes, que são 
de essência dinâmica. No entanto os recursos renováveis podem se esgotar e tornarem-se não-
renováveis por estarem localizados em espaços de uso comum, sujeitos ao livre acesso e, 
portanto, suscetíveis de apropriação privada. O aspecto crucial que responde em grande parte 
pelo desaparecimento dos recursos renováveis é a incompatibilidade entre as dinâmicas 
biológica (que determina sua evolução) e econômica (que determina o ritmo da exploração do 
recurso). Pela dinâmica biológica, o estoque de recurso renovável não é fixo; ele cresce na 
medida em que apresenta condições de se expandir, porém sua expansão pode estar submetida 
a um limite máximo que é definido pela capacidade de suporte do seu ecossistema. A 
dinâmica econômica, por sua vez, pressiona para o declínio de um recurso na medida em que 
sua taxa de extração exceder, de modo persistente, a taxa do crescimento do recurso.  

Nesta mesma vertente de pensamento pode-se perceber que o objetivo deste trabalho 
concentra-se no estudo e compreensão da utilização de energia originada de recursos 
renováveis pelas indústrias brasileiras tendo como compromisso ético e responsável á prática 
do desenvolvimento focado na sustentabilidade.  

 
2. Sustentabilidade, preocupação ambiental e o processo de internacionalização 
econômica 

Entender o processo de globalização da economia é compreender a necessidade de 
relação econômica e a dependência entre os países como bem explica Mendes (2004) a 
globalização econômica trata da ampliação e do aprofundamento das operações das grandes 
corporações em outros países, com a finalidade de produzir e vender bens e serviços em 
número maior de mercados. 

A internacionalização pode indicar aumento do consumo de produtos e serviços, ou 
seja, quanto maior o consumo maior será a demanda por insumos, e a energia merece 
destaque neste contexto de crescimento e diversificação de mercados. O desenvolvimento 
sustentável implica na construção ponderada de um mundo moderno com expansão de 
atividades de consumo desde que equilibradas com a preservação do ambiente e a manutenção 
de suas riquezas.  

May et al (2003) comenta que a luta contra o aumento do efeito estufa é muito mais 
complexa do que aquela que vem sendo travada, por exemplo, pela proteção da camada de 
ozônio. O uso de Clorofluorcarbonetos (CFC) restringe-se a poucas aplicações industriais e 
alguns eletrodomésticos, como geladeiras e aparelhos de ar condicionado, onde sua 
substituição por gases inócuos ou menos nocivos não constitui uma tarefa muito complicada. 
Já a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) se apresenta como algo mais difícil 
de atingir, pois sua principal causa a queima de combustíveis fósseis, está presente em quase 
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todas as atividades humanas. Atualmente não se encontram disponíveis em larga escala 
substitutos baratos para combustíveis fósseis, ainda que a médio e longo prazos, as 
perspectivas das energias renováveis (solar, eólica, biomassa e eletricidade) e das tecnologias 
de conservação de energia sejam cada vez mais promissoras. Portanto reduções significativas 
de emissões de GEE em curto prazo envolveriam custos e/ou mudanças em estilos de vida e 
padrões de consumo. 

Cabem as nações através dos organismos mundiais discutirem e buscar a prática de 
soluções para este problema de forma conjunta, de forma efetiva utilizando-se de ferramentas 
como tratados legais, adoção de novas tecnologias e investimentos na geração de 
conhecimento por meio de pesquisas e estudos avançados. 

 
3. Energias renováveis como estratégia e instrumento de inovação tecnológica 

Os mecanismos de gestão moderna envolvem de forma criteriosa e definitiva a 
utilização de mecanismos inovadores para o alcance da solução de problemas ou mesmo 
como forma de criatividade para o desenvolvimento das organizações, estas estão 
preocupadas com sua colocação e permanência no mercado, a competitividade cria uma 
dinâmica de busca constante pelo novo e moderno transformando a inovação em algo 
inevitável para as empresas, mas, que tenha como princípio o processo de industrialização 
flexível que de acordo com Sicsú (2000) surge como novo paradigma tendo por base a 
necessidade de criação de inteligência coletiva para solucionar os problemas de produção da 
empresa, surge um novo modelo de relações entre empresas, fornecedores e demandadores, 
assentado na cooperação entre empresas e em uma nova estratégia industrial. Esse novo 
paradigma que se contrapõe ao taylorista-fordista através da empresa integrada e flexível, tem 
como pilares, além da informática a automação flexível de base microeletrônica, mudanças 
organizacionai profundas com novos métodos como o Kambam, Just in Time, TQC, 
reengenharia entre outros. 

As empresas necessitam de energia para estarem em movimento, mas o mercado sofre 
ameaças de escassez de recursos, principalmente o petróleo, ou seja, o uso de energia 
renovável reflete o pensamento estratégico exposto por Bateman e Snell, (1998) o 
planejamento estratégico é uma metodologia de posicionamento da empresa frente ao seu 
mercado, assim define os caminhos que a empresa irá seguir, o posicionamento atual, os 
objetivos e metas do negócio, os valores da empresa, sua visão e missão, devendo servir de 
alicerce para a implantação de todas as ações da organização, envolve a tomada de decisões 
sobre os objetivos e estratégias de longo prazo. Os planos estratégicos têm uma orientação 
externa forte e envolvem as partes principais da organização. 

O uso de energias renováveis pelas indústrias é uma ação estratégica que exige 
planejamento, responsabilidade ambiental e compromisso com a sociedade, além de amplo 
envolvimento e conhecimento quanto aos recursos provenientes da natureza.  

As chamadas energias renováveis (biomassa, eólica, pequenas hidrelétricas, solar e 
geotérmica) devem ser entendidas como complementares, pois, não têm a capacidade de 
substituir completamente o atual perfil de oferta existente. Este limite decorre do caráter de 
intermitência que caracteriza estas fontes. Elas não estão sempre disponíveis, o que relativiza 
sua maior utilização. As possibilidades de maior disseminação das energias renováveis na 
América Latina e Caribe devem necessariamente vir acompanhadas de uma mudança de 
concepção dos sistemas energéticos existentes, dando lugar à geração distribuída, 
promovendo a diversificação da matriz energética na região, beneficiando atividades 
econômicas locais promotoras de trabalho e renda. (BERMANN, 2005) 

O Relatório de Desenvolvimento Humano (2003) ao abordar o tema de Políticas 
Públicas para assegurar a Sustentabilidade Ambiental explica que as tecnologias disponíveis 
têm um longo caminho a percorrer para enfrentar os desafios ambientais complexos com 
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eficiência de custos. O que é preciso são maneiras de prover essas tecnologias às pessoas que 
delas mais necessitam. Nos países pobres, isso exigirá muitas vezes o reforço significativo das 
capacidades institucionais de cooperação tecnológica. Melhorar as tecnologias para problemas 
ambientais exigirá uma reorientação drástica das políticas de investigação e desenvolvimento. 
Nos países ricos, o investimento público em investigação e desenvolvimento energético – 
inclusive em relação a energias renováveis – caiu precipitadamente nas últimas duas décadas. 
Dada a necessidade enfrentar a alteração climática, é essencial mais investimento para 
expandir os mercados de tecnologias de energias renováveis e baixar os custos unitários, 
beneficiando os países ricos e permitindo aos países pobres adotar as mesmas soluções. 

 
4. Identificação dos recursos renováveis e explicação do modelo geral de exploração 

A idéia de um modelo energético sustentável é salutar e beneficente tem características 
de combate à exploração natural irregular e promove a preservação do ambiente, ou seja, deve 
ser implementado a partir de fontes de energias sustentáveis.   

Os tópicos científicos relacionados ao desenvolvimento tecnológico das energias 
renováveis tais como: eólica, solar, biomassa, centrais hidroelétricas, geotérmicas, ondas e 
marés, são todos caracterizados como recurso ambiental, ou seja, de origem natural. Pode-se 
descrevê-los da seguinte forma: (informações adaptadas de Portugal - Sobre as Enérgias 
Alternativas, 2005) 

− Energia Solar - A energia do sol pode ser explorada de diferentes maneiras: De forma 
passiva, em que a arquitetura dos edifícios vai tirar proveito do sol para o aquecimento de 
residências. De forma ativa, em que, pelo uso de painéis solares, se vão aproveitar a 
energia do sol para aquecimento de águas, ou produção de energia elétrica. Sendo a forma 
ativa dividida em duas formas: Sistemas solares térmicos – aquecimento de águas e 
climatização; através de “coletores solares”, colocados, por exemplo, nos telhados dos 
edifícios e que transferem o calor do sol para um fluido que depois aquece a água; e 
Sistemas solares fotovoltaicos – produção de eletricidade, utilizando para isso, “painéis 
fotovoltaicos”. 

− Energia Eólica - Há muito tempo que a energia do vento é aproveitada pelo ser humano. A 
diferença é que em vez dessa força ser transformada em trabalho (moinhos de vento), a 
aposta nos nossos dias vai para a produção de eletricidade. Nos últimos anos, a melhoria 
tecnológica verificada e a proliferação dos parques eólicos têm levado a um crescimento 
exponencial da produção de eletricidade. Este é mesmo o tipo de energia que mais tem 
crescido, com uma média de 52% de aumento ao ano, entre 1971 e 2000. O aumento tem-
se dado, sobretudo na Europa, onde se encontra 74% do total da capacidade dos parques 
eólicos de todo o mundo. Segundo a Associação Europeia de Energia Eólica, cerca de 2% 
da eletricidade consumida na Europa provém parques eólicos. A seguir encontram-se a 
América do Norte com 16% da produção mundial, depois a Ásia (7%) e o resto do Mundo 
com 3% dos parques eólicos. A velocidade do vento é muito importante para determinar a 
energia que pode produzir com o gerador de eletricidade - aerogerador. No entanto, tem 
havido um desenvolvimento nestes equipamentos de forma a conseguirem aproveitar 
velocidades baixas do vento para produzir eletricidade, aumentando assim a sua 
capacidade de produção. Estes sistemas são desenhados para normalmente terem um 
período de vida de cerca de 20 anos. 

− Energia hídrica - As instalações hidroelétricas, são barragens cujas infra-estruturas de 
energias renováveis que mais energia produz, correspondendo a 17% da eletricidade de 
todo o mundo, situando-se à frente das centrais nucleares e ligeiramente atrás das centrais 
térmicas de gás natural. 

− Energia da biomassa - A energia proveniente da biomassa é uma das fontes mais antigas de 
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energias renováveis usadas pelo ser humano, sendo ainda muito comum nos países em 
desenvolvimento. Cerca de 80% da oferta mundial de energias renováveis deriva do 
aproveitamento de biomassa, seja ela, sob a forma de queima de lenha, resíduos vegetais 
em fogões tradicionais, em lareiras, fogueiras, etc. Proveniente da matéria orgânica de 
origem animal e vegetal, incluindo os resíduos e as matérias orgânicas transformadas – 
resíduos da indústria transformadora de madeira e alimentar, podem ser usados atualmente 
para produzir eletricidade. Assim, através de diferentes tecnologias de conversão, é 
possível obter biocombustíveis sólidos, líquidos e gasosos que, por sua vez, podem gerar 
energia térmica, mecânica e elétrica como se observa na Tabela 1 seguinte: 

Tabela 1 – Descrição dos combustíveis da Biomassa 

Tipo  
de combustível 

Descrição Utilidade 

Biocombustíveis 
sólidos 

Lenha, carvão vegetal, resíduos florestais e 
agrícolas, fração orgânica do lixo, restos de 
madeira 

Queima em lareiras, fogões e braseiros 
(para calor), queima industrial (para 
vapor e eletricidade) 

Biocombustíveis 
gasosos 

Biogás (a partir de resíduos de suinoculturas, do 
tratamento de esgotos e do lixo urbano) 

Queima (para calor e eletricidade) 

Biocombustíveis 
líquidos 

Biodiesel, etanol (a partir de plantas como cana-
de-açúcar e girassol), metanol 

Combustíveis para automóveis 

Fonte: Portugal - Sobre as Enérgias Alternativas, (2005) 
 
− Energia Geotérmica - Designa-se energia geotérmica ao calor proveniente do interior da 

crosta terrestre. Existe porque a temperatura do planeta varia em profundidade – a cada 
100 metros de profundidade a temperatura aumenta 3ºC – e manifesta-se naturalmente à 
superfície na forma de rochas quentes, de vapor e de água quente, mas pode ser explorada 
a partir do interior do solo através de furos (bombas de calor). 

− Energia dos Oceanos - Os oceanos constituem um potencial de geração de eletricidade sob 
várias formas. A energia que aos poucos está a ser aproveitada e rentabilizada pelas novas 
tecnologias vem, por um lado, das ondas e, por outro, da força das marés. No caso das 
ondas o aproveitamento da energia é feito através dessas ondas que ao subirem e descerem 
movimenta a água que se encontra numa câmara fechada. Nessa câmara o ar que se 
comprime e expande acima da água faz mover uma turbina que transforma a energia 
mecânica em energia elétrica. Relativamente à energia das marés, a energia mecânica 
gerada pode ser utilizada em centrais maremotrizes, onde é transformada em energia 
elétrica, ou ser utilizada de modo tradicional em moinhos de maré, para moagens de 
cereais. Independentemente do tipo de sistema tecnológico, a transformação de energia das 
marés em energia mecânica ocorre numa turbina e utiliza a diferença de nível da superfície 
da água entre os dois lados do dique. 

Dentro da percepção das riquezas energéticas provenientes das fontes renováveis, 
principalmente quando a tratamos de forma complementar em substituição de outras fontes 
que são limitadas mas que possuem consumo elevado, pode-se compreender a necessidade de 
se definir uma forma de exploração dessas riquezas sem danificar e prejudicar o ecossistema, 
May et al (2003) expõe o modelo geral de exploração dos recursos renováveis que se baseia 
no “princípio do máximo”, introduzido pelo pensamento do neoclássico, cujo o objetivo é 
conhecer as condições para se alcançar o “ótimo econômico”, em que o produtor obtém o 
melhor benefício - o lucro máximo. Dessa forma, o estoque (x)de um recurso (G) em qualquer 
tempo (t) é resultante da diferença entre sua taxa natural de recomposição no tempo e a sua 
taxa de exploração no tempo, tal como indicado na expressão: 
(1) x = G(x(t))- h(t)  
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Onde x = mudança no estoque do recurso G em qualquer tempo t 
G (x(t)) = taxa natural de recomposição de x 
h(t) = taxa de utilização de x 
O lucro (π) obtido a partir do uso desse recurso é expresso pela equação 2 que indica 

que ele é decorrente da taxa de recomposição e da taxa de utilização do recurso, ao longo do 
tempo , como a seguir: 
(2) π = [x(t); h(t); t] 

O programa de otimização será maximizar a equação 2, sujeita às barreiras impostas 
pela equação (1). Otimizando-se a função, a partir dos procedimentos matemáticos 
adequados, chega-se à regra de produtividade marginal da acumulação ótima do capital, na 
qual a produtividade marginal de G’x é igual à taxa de desconto: 
G’x =  π’ x/ π’h = δ      
onde: δ = taxa de desconto 
 
5. Fundamentos metodológicos utilizados na pesquisa   

Os aspectos relevantes da metodologia utilizada se basearam nos seguintes 
parâmetros: 
− Foi feito um levantamento bibliográfico em livros, revistas especializadas, jornais, teses, 

dissertações e sites na Internet com informações pertinentes ao assunto.  
− Foi realizada uma pesquisa teórica, considerando-se como universo de estudo o âmbito das 

indústrias brasileiras que utilizam energia de fontes renováveis ressaltadas pelo Balanço 
Energético Nacional - 2005 do Ministério de Minas e Energia - Governo Federal 
Brasileiro. 

A pesquisa foi realizada através de um levantamento de informações a partir de fontes 
secundárias de dados, devidamente arquivados e catalogados através da utilização dos 
programas Excel e Word for Windows além da Internet como instrumento de pesquisa que se 
deu em instituições e órgãos responsáveis e que tratam do assunto. Possibilitando a partir da 
estruturação desse processo a análise das diversas formas de utilização de ER, seus efeitos e 
conseqüências, sejam elas econômicas e ambientais. 

Pela capacidade de se levantarem dados e obter informações sobre o tema pesquisado, 
confirma-se a técnica escolhida da análise teórica, sendo a pesquisa de informações através de 
dados secundários um método de contato do pesquisador com os fatos e conhecimentos 
desenvolvidos por órgãos e instituições de alto nível de competência, responsabilidade e 
compromisso, podendo-se perceber a veracidade das alegações. 

 
6. Discussão de informações e dados levantados 

As indústrias, como já foi dito anteriormente, necessitam de energia para desenvolver 
suas atividades normalmente, o que tem-se observado no mundo inteiro é a corrida para 
encontrar substitutos energéticos que mantenham as idústrias em pleno funcionamento e que 
alimentem as perspectivas de expansão das mesmas, além da própria preocupação com o 
aumento ascendente dos preços do barril de petróleo (em Dólar) nos últimos seis anos como 
demonstra  os dados da Tabela 2. Em 2000 o barril custava U$ 27,00 e houve até queda no 
preço nos anos seguintes voltando a subir em 2003 e assim suscessivamente até 2006 quando 
chega a U$ 75,00, ou seja, além da escassez o mercado sofre também com o alto custo no 
consumo desses produtos. O petróleo é um produto de demanda elástica e o Brasil embora 
tenha riquezas naturais e um exelente potencial hidrelétrico também consome muito petróleo. 

TABELA 2 - Flutuações do preço do barril de petróleo nos ùltimos seis anos 

Ano Preço do barril de petróleo 
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(em dólares) 

2000 27 

2001 23 

2002 25 

2003 29 

2004 37 

2005 54 

2006 75(1) 

1) Dados de abril 
Fontes: Unica e Energy Information Administration apud Salomão e Onaga (2006) 

O que merece destaque no Brasil é o avanço do consumo do Etanol, ou seja, a 
produção do álcool no país se desenvolve com perspectivas austeras de expansão da produção 
e do consumo por parte do mercado nacional e também internacional, na Tabela 3 é possível 
verificar que a exportação de álcool é praticamente constante desde 2004, a indústria 
Brasileira se beneficia com a exportação do produto e dinamiza sua base de consumo e de 
produção com altos investimentos em usinas de beneficiamento tendo na cana-de-açúcar um 
recurso renovável (biomassa) seu principal insumo. Presume-se que em 2010 o mundo 
consumirá 70 bilhões de litros desse produto, após crescimentos gradativos no decorrer dos 
anos como apresenta a Tabela 4, identificando as estimativas de consumo a partir de 2006. 

TABELA 3 - Quantidade de álcool exportado nos últimos seis anos                       

Exportação de álcool (em milhões de litros) 

2000 95 

2001 545 

2002 780 

2003 1100 

2004 2600 

2005 2500 

2006 2500(1) 

(1)Previsão 
Fontes: Unica e Energy Information Administration apud Salomão e Onaga (2006) 

TABELA 4 - Estimativa da produção mundial de alcool até 2010 

Projeção da produção mundial de álcool (em bilhões de litros) 

2004 41 

2005 50 

2006(1) 54 

2007(1) 58 

2008(1) 61 

2009(1) 66 

2010(1) 70 

(1)Estimativa 
Fonte: F.O. Licht apud Salomão e Onaga (2006) 

Os investimentos em etanol podem siguinificar para o mercado industrial e para a 
economia brasileira mais uma saída em busca da sustestentabilidade e da geração de renda. 
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Em 2005 sua comercialização gerou inúmeros lucros e benefícios para diversos setores 
industriais como mostra a Tabela 5, através da venda de álcool para misturar na gasolina, o 
próprio alcool como combustível, exportação e outros setores. 

TABELA 5 - Lucros da Industria brasileira com a comercialização de etanol 

Os negócios com álcool no Brasil movimentaram bilhões no ano passado 

2,9 bilhões de dólares 
com a venda de álcool para misturar na gasolina 

2,2 bilhões de dólares 
com a venda de álcool combustível 

766 milhões de dólares 
em exportação para 46 países 

373 milhões de dólares 
para indústrias de alimentos, perfumes e cosméticos 

19 milhões de dólares 
com a venda de álcool como insumo para a indústria química 

Total 6,2 bilhões de dólares 

 Fonte: Datagro apud Salomão e Onaga  (2005) 

O Brasil possui um grande potencial energético e é por natureza uma nação com 
estrutura agrícola plausível, ou seja, fornecendo-lhe mecanismos fortes para o 
desenvolvimento de políticas sustentáveis para o crescimento da produção de álcool e outros 
produtos de base renovável, é preciso investir em infra-estrutura e em projetos científicos 
capazes de promover a geração de conhecimento, inovação e etc. Salomão e Onaga (2006) 
destacam que a infra-estrutura deficiente do Brasil compromete o transporte de álcool que é 
feito principalmente por caminhão. Para exportar grandes volumes a custo baixo, o país 
precisa construir dutos, investir em ferrovias e hidrovias e equipar os portos, além do Baixo 
investimento em tecnologia, no Brasil, as pesquisas com cana estão restritas a algumas 
empresas privadas. O total investido por ano no país é cerca de 25 milhões de dólares, ao 
contrário dos EUA que investe 350 milhões de dólares, a fundo perdido, em biotecnologia 
para aumentar a produção de álcool de milho. Pra finalizar a falta de credibilidade pode 
comprometer toda esta perspectiva, pois historicamente, o preço do açúcar guia a produção de 
álcool — se o açúcar fica mais caro, o usineiro reduz a produção de álcool. Para se estabelecer 
como fornecedor global, a indústria precisa manter uma produção regular de álcool e formar 
estoques. 

No Setor Industrial o rendimento médio passou de 61% a 67%. Foram ganhos 4 
pontos percentuais devido ao aumento da eficiência dos equipamentos e ganhos 2 pontos 
percentuais devido às alterações estruturais do consumo. Contribuíram para esses ganhos, por 
exemplo, o maior uso de gás natural e de eletricidade, e também o maior crescimento de 
segmentos industriais mais eficientes em termos energéticos. É importante salientar que a 
expansão do Setor Industrial tem ocorrido com a instalação de plantas industriais mais 
eficientes que as existentes, destaca o BEN (2005). 

O Balanço Energético Nacional apresenta indicadores e análises do sistema geração e 
consumo de energia com destaque para as principais fontes energéticas: petróleo, gás natural, 
energia elétrica, carvão mineral, lenha e produtos da cana. Confirma-se, entretanto o grande 
potencial do Brasil para o desenvolvimento de energia oriunda de fontes renováveis.  

Os dados de geração de energia Elétrica em 2004 foram da ordem de 387,5 TWh em 
centrais de serviço público e de autoprodutoras, com um aumento de 6,3% relativo a 2003. 
Deve-se, entretanto, ressaltar a importância da geração de energia hidroelétrica que é 
responsável por 73,8% da geração nacional, como, verifica-se na Figura 1. 
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FIGURA 1 – Energia Elétrica: estrutura da oferta interna segundo a natureza da Fonte Primária de Geração 
Fonte: BEN - (2005 com base em dados de 2004). 

O consumo industrial de energia foi o que apresentou melhor desempenho diante dos 
demais, de 172,1 TWh em 2004, crescendo 7,1% em relação aos anos anteriores, tudo isso 
graças ao bom desempenho das exportações brasileiras que alavancaram a produção 
industrial. O consumo brasileiro final de eletricidade atingiu 359,6 TWh em 2004, montante 
5,1% superior ao de 2003. 

O gás natural fonte energética bastante utilizada no Brasil teve uma produção de 46,5 
milhões m³/d em 2004, montante 7,5% maior do que em 2003. Apresentou um índice elevado 
de importação da Bolívia 22,2 milhões m³/dia, com um acréscimo de 60% em relação a 2003. 
Contudo o setor industrial manteve-se como maior consumidor do gás natural, 20,7 milhões 
m³/d e crescimento substancial de 13,7%. Na Figura 2 é possível visualizar o nível de 
consumo de gás natural como fonte energética e destacar a importância do produto para a 
indústria que apresenta uma índice expressivo de consumo em relação aos demais 
dependentes. 

O crescimento do consumo na geração de energia elétrica em centrais autoprodutoras 
foi, também, significativo, já representando um terço do consumo na geração de energia 
elétrica em centrais de serviço público. 

 

FIGURA 2 – Gás Natural: estrutura de consumo 
Fonte: BEN - (2005 com base em dados de 2004). 

A utilização do carvão mineral é feita sob duas especificações no Brasil: o carvão 
vapor (energético) que é nacional e cerca 90% do seu consumo se dá em centrais elétricas de 
serviço público, e o carvão metalúrgico, importado, que tem a característica de se expandir 
quando da combustão incompleta, produzindo o coque, este especialmente consumido na 
indústria siderúrgica. Na Figura 3 é possível o perfil de consumo nacional relativo ao uso de 
carvão mineral, com destaque para a indústria que consome 73,7% do total. 
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FIGURA 3 – Carvão mineral: estrutura de consumo 
Fonte: BEN - (2005 com base em dados de 2004). 

O uso de biomassa envolve setores da industria que dependem fortemente deste tipo 
de energia como o uso de bagaço de cana na produção de álcool, o setor industrial consome 
67% da biomassa utilizada como fonte de energia, o uso residencial representa 16% e o setor 
de transporte 12%, constituindo o elenco dos principais recursos energéticos provenientes da 
biomassa. Dentro desse contexto destaca o BEN (2005) que o alto incremento do uso 
industrial de biomassa, na primeira metade da década de 1980, se deve ao carvão vegetal, em 
substituição ao óleo combustível; ao bagaço de cana utilizado na produção de álcool e à 
expansão da siderurgia a carvão vegetal. Conforme já comentado, o consumo de biomassa nos 
setores residencial e agropecuário cai em razão da menor utilização da lenha. 

O Consumo de Lenha em 2004 foi expressivo para as carvoarias e para o uso 
residencial com 43,7% e 28,7% respectivamente. Tendo o segundo consumido cerca de 26 
milhões de toneladas de lenha. A indústria possui uma parcela de consumo menor para este 
item de apenas 19% (ver Figura 4). A lenha e o carvão vegetal representaram 13,2% da 
Matriz Energética Brasileira de 2004, resultado 0,3 ponto percentual acima de 2003. 
 

 
FIGURA 4 – Lenha: produção transformação e consumo 
Fonte: BEN - (2005 com base em dados de 2004). 

O BEN (2005) destaca a importância do potencial energético brasileiro a partir das 
fontes renováveis quando apresenta seus levantamentos e análises onde o Brasil apresentou 
em 2004, cerca de 43,9% da Oferta Interna de Energia (OIE)  originada em fontes renováveis, 
enquanto que no mundo essa taxa é de 13,6% e nos países desenvolvidos é de apenas 6%. 
Dessa participação da energia renovável, 14,4% correspondem à geração hidráulica e 29,6% à 
biomassa. Os 56,1% restantes da OIE vieram de fontes fósseis e outras não renováveis. Essa 
característica, bastante particular do Brasil, resulta do grande desenvolvimento do parque 
gerador de energia hidrelétrica desde a década de 1950 e de políticas públicas adotadas após a 
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segunda crise do petróleo, ocorrida em 1979, visando à redução do consumo de combustíveis 
oriundos dessa fonte e dos custos correspondentes à sua importação, à época, responsáveis por 
quase 50% das importações totais do país. 
 

 

FIGURA 5 – Oferta Interna de Energia: estrutura departicipação das fontes 
Fonte: BEN - (2005 com base em dados de 2004).  
 
7. Analise final  

Ao buscar a compreensão destes dados e informações aqui auferidas pode-se observar 
o grande potencial nacional em relação ao desenvolvimento, implementação e implantação de 
novas fontes de energias renováveis tendo como desafio a busca por sustentabilidade. 

As indústrias estão em pleno crescimento, sua expansão é uma realidade, contudo 
deve-se perceber que para que isto aconteça de forma segura e sustentada é preciso ter 
disponível os recursos básicos para seu funcionamento, a energia é um dos recursos mais 
importantes neste processo, no entanto, o nível baixo de empenho na sua geração pode ser 
considerado um ponto fraco para gestão pública, ou seja, pode significar perda para o 
desenvolvimento e crescimento. As fontes renováveis são um exemplo de inovação e de busca 
constante para se vencer o desafio da escassez e acima de tudo uma garantia para a indústria 
que precisa se manter em pleno funcionamento e com a perspectiva de aumento de ganho e de 
produção.  

A geração energia renovável pode ser considerado como estratégica para um país com 
tantas riquezas naturais e de dimensões tão largas como o Brasil, contudo, é preciso que haja 
uma dimensionada preocupação com o equilíbrio ambiental, a exploração do recurso 
renovável deve acontecer utilizando-se princípios de responsabilidade sócio-ambiental, o 
crescimento, a geração de emprego e renda e o desenvolvimento industrial são coisas 
fundamentais para qualquer nação, mas deve-se considerar o comportamento do ambiente,  
respeita-lo considerando que se for explorado sem um compromisso com sua permanência 
futura, o mesmo poderá deixar de existir. 

A utilização de energia oriunda de fontes renováveis tem favorecido de forma crucial à 
indústria, isso significa aumento em escalas de produção, diminuição de custos, e de forma 
indireta avanços no mercado competitivo. 

A preocupação com a utilização de energias limpas será uma das questões mais 
discutidas nos próximos anos, principalmente quando tratar-se da emissão de gases como o 
CO2, por exemplo, e recairá sobre a industria e os governos a cobrança por tal controle, 
sofrerão as nações mais industrializadas e aquelas consideradas  em desenvolvimento por 
serem consideradas os responsáveis pela maior parte de emissão de gases prejudiciais e 
causadores de altos níveis de poluição do ar. Deve-se, então, ressaltar a relevância de 
desenvolver cada vez mais energia originada de fontes renováveis, a fim de promover o 
crescimento sustentado, e aumentar a perspectiva de se potencializar o setor industrial, e 
oferecer alternativas diversificadas para manutenção de um sistema eficiente e eficaz de 
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geração de energia a partir de um modelo baseado em aspectos de sustentabilidade. 
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