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A ENERGIA NOS PAlSES EM DESENVOLVIMENTO 

E O PAPEL DA ENERGIA NUCLEAR 

José Goldemberg* 

A energia ê consumida em quantidades muito diferentes 

nas diversas regiões do mundo; o consumo médio per capita de e-

nergia, em meados da década de 70, foi de aproximadamente .... 

42 mil kcal/dia, equivalentes a 2 kN de energia. O ser humano 

necessita de 0,1 kW para conservação da vida e manutenção das 

funções vitais. 

O consumo padrão de energia em vários países é apre

sentado na Tabela 1. Nos paises em desenvolvimento o consumo me 

dio de energia foi de 0,86 kW enquanto que nos paises industria 

lizados foi de 5,3 kW; nos EUA foi de 11,7 ktf. 

TABELA I 

Estas grandes disparidades entre o consumo médio de 

energia nos paises desenvolvidos e em desenvolvimento consti

tuem um importante problema internacional e são a causa de ins-

tabilidades a nível mundial. 

Além disso há o problema de como esta energia é dis

tribuída nas diferentes faixas da população em cada pais; como 

Trabalho apresentado no Colóquio do Grupo de Bellerive, de 

27-29 de junho de 1985, Genebra, Suíça, sobre Guerra e Prolife 

ração Nuclear e suas Conseqüências. 
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resultado, as grandes disparidades na distribuição de renda nos 

paises em desenvolvimento reflete»-se igualmente no consumo de 

energia; em tais paises é comum que 10-20% da população consu

mam de 80-90% da energia, seguindo os padrões nos paises indus

trializados enquanto o restante da população permanece à mar

gem dos benefícios e do conforto acessíveis à população dos pa_i 

ses mais desenvolvidos. 

A população mundial deverá dobrar até o ano 2030, pa 

ra 8 bilhões de habitantes; se o consumo mundial de energia per 

eapita alcançar o atual nível da Europa Ocidental CS k M o con

sumo total será de 40 TW. Esta é uma quantidade enorme de ener 

Estudos detalhados, contendo projeções das necessida

des energéticas para o ano 2030, foram feitos recentemente por 

vários grupos mas o Relatório feito pelo Grupo de Sistemas de 

Energia do Instituto Internacional para Análise de Sistemas A-

plicados (IIASA) sob a direção de Wolf Haefele, entre 1973 e 

1979, atraiu a atenção da maior parte dos analistas de energia. 

Nos acalorados debates do fim da década passada, este projeto 

Simbolizou o futuro "difícil" da energia diferente do "ameno", 

defendido por Amory Lovins e outros. 

O estudo do IIASA reúne projeções para sete regiões 

do mundo, para os anos 2000 e 2030, focalizando principalmente 

• energia convencional. As situações globais são projetadas pa 

ra daqui a 40 ou 50 anos, pelas seguintes razões: 

(1) constituem uma escala de tempo satisfatória para que ha

ja melhorias na qualidade de vida nos paises em desen

volvimento; 

(2) essa mesma escala de tempo permite que tecnologias mais 

eficientes quanto ao consumo de energia sejam adotadas 

amplamente; 

../ . 



3 . 

13) as datas 12000-2030) estão suficientenente próximas pa

ra serem incluídas no atual planejamento energético. 

Segundo análises do IIASA as projeções para alta • 

baixa demandas de energia primária para o ano 2030 envolvam ni-

vais de 35 a 22 TV. Tais níveis somente poderão ser atendidos 

através de grandes expansões tanto dos sistemas baseados am com 

bustíveis fósseis quanto nucleares. As seguintes condições são 

necessárias para que estes níveis de suprimentos sejam alcança

dos: 

- maior capacidade de produção de combustíveis fósseis» equi 

valente a colocar em funcionamento um oleoduto igual ao 

do Alasca (2 milhões de bep/dia), a cada um ou dois meses; 

- uma usina nuclear de 1 GW de capacidade de geração a cada 

2 a 3,5 dias; 

Qualquer um, familiarizado com o problema da amplia

ção da capacidade de suprimento, sabe como é difícil atender a 

•Stes objetivos. 

0 desenvolvimento das fontes de energia na escala pre 

vista nestas projeções estaria em conflito com outras questões. 

Ambos os casos envolvem altos níveis de demanda glo

bal de petróleo para o ano 2030, de maneira que as regiões do 

Oriente Médio e norte da Africa deveriam produzir cerca de .... 

34 milhões de b/d - mais do dobro do nível da produção entre 

1928-1984. isto implicaria um retorno às difíceis condições de 

suprimento de petróleo que forneceram as bases tanto para a al

ta dos preços na década de 70 quanto condições de insegurança 

generalizada como conseqüência da superdependência do petróleo 

do Golfo Pérsico. 

As projeções para a energia nuclear, feitas nestes es 

tudos, implicam um sério risco de proliferação de armas nuclea

res; por exemplo, pelo ano 2030 haveria de 2,6 a 4,0 milhões de 

kf de plutõnio, disponíveis comercialmente, reciclados após 
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utilização em reatores; por comparação são necessários de 5 a 

10 kg para a construção de una arma nuclear. 

Ao contrário destas previsões pessimistas, é possível 

desenvolver níveis muito menores de demanda de energia do que 

aqueles projetados pelos estudos do IIASA compatíveis com obje

tivos econômicos ambiciosos. 

Uma das forças orientadoras de tais tendências é a mu 

dança para atividades econômicas de consumo menos intensivo de 

energia nos países industrializados que não foram levadas em 

tonta adequadamente pela análise do IIASA. 

Outro importante fator que torna viável esta projeção 

ê a grande variedade de oportunidades para tornar mais eficien

te o uso da energia, tanto nos países industrializados quanto 

nos em desenvolvimento. 

Embora o estudo do IIASA indique que fortes tendên

cias para conservação de energia foram lev« J consideração, 

o exame mais minucioso da intensidade de seu uso em importantes 

atividades nos convenceu que, de fato, pouca atenção foi dada 

para a possibilidade de aperfeiçoamento da eficiência energéti

ca. 

O trabalho a que eu estou me referindo foi realizado 

aos últimos três anos e foi feito em estreita colaboração en

tre Robert H. Williams, da Universidade de Princeton, Amulya 

K. II. Reddy, de Bangalore, India, Thomas B. Johansson, da Uni -

versidade de Lund, Suécia, e eu, intitulado Uma Estratégia Glo

bal de Energia Orientada para o Uso Final. 

Adotamos um ponto de partida evidente de que o uso 

da energia não é um fim em si mesmo. A energia somente é útil 

na medida em que fornece serviços tais como iluminação, aqueci

mento, refrigeração, cocção, trabalho mecânico, transporte de 

passageiros e de carga, etc, de maneira a melhorar a qualidade 

de vida como um todo. 0 foco de nossa análise tem sido o de 
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melhorar o entendimento do papel da energia na sociedade, exa

minando ca detalhe os padrões de uso final, coso e por que* as 

diferentes foraas de energia sâo usadas atualcente e coso deve-

ri ser no futuro o sistema voltado para o uso final. 

Nosso objetivo não foi prever o futuro M S indicar re 

saltados técnica e economicamente compatíveis com a auto-susten 

tação das atividades da sociedade. 

A primeira etapa no trabalho foi compreender as de

mandas atuais e futuras da energia - necessárias para ilumina

ção, aquecimento de água, cocção, transporte de passageiros e 

de carga, materiais industriais básicos. 

Felizmente, a maior parte do uso da energia está con

centrada em apenas algumas atividades em cada setor (residen

cial, comercial, transporte e industrial) sendo que os dados 

sâo facilmente disponíveis. 

A correlação entre usos da energia e desenvolvimento 

econômico pode ser baseada na extrapolação das tendências his

tóricas, levando-se em conta as mudanças em andamento e os efei 

tos de saturação ou desvios das tendências históricas especifi

cas para haver adaptação aos objetivos sociais (isto é, a satis 

facão das necessidades humanas básicas). 

Após especificar os níveis de energia a etapa seguin

te é estimar a intensidade do uso nestas atividades, isto é, a 

energia necessária por unidade de trabalho realizado (kJ de que 

rosene/passageiro/km) associada aos custos dos serviços presta 

dos. Aqui são considerados tanto o potencial da melhoria da efi 

ciência quanto o uso das fontes alternativas. 

Dentro destas premissas as estimativas da demanda a-

gregada futura são obtidas somando-se os resultados dos níveis 

de demanda de energia e sua intensidade correspondente. Os ní

veis obtidos poderão ser ajustados ao suprimento de energia dis 

ponível. 

../ . 
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Devido à variedade cultural, climatic* • de recur

sos entre os paises e as regiões, una perspectiva abrangente so 

bre o futuro da desanda/suprimento de eneraia seria construída 

da base para o topo, agrupando-se os estudos por pais aos estu

dos regionais, integrados nun panorana global. 

Até o momento os estudos por paises e as estratégias 

de uso final fora* desenvolvidas apenas eu alguns paises nas, a 

pesar disso, ê possível formular uma perspectiva global prelimi 

nar. 

Os resultados de nosso trabalho indicam que, pelo 

ano 2000, o consumo de energia primária seria 11,2 TN, apenas um 

pouco acima do que o nível de 19S0 mas muito menos da metade 

dos níveis previstos pelos estudos do IIASA. 

FIGURA 1 

Isto é basicamente alcançado por uma redução de 50% 

no uso per capita de energia nos paises industrializados Ide... 

6,3 kW para 3,2 kW) enquanto nos paises em desenvolvimento o 

consumo cresceria de 1,0 kW para 1,3 kW com ganhos na eficiên

cia. 

TABELA II 

Levando em consideração as diferenças climáticas, is

to representaria uma equiparação do consumo per capita, com a 

eliminação da atual defasagcm (nos países desenvolvidos é seis 

vezes maior do que nos paises em desenvolvimento). Não pretendo 

detalhar aqui como diminuir estes níveis no ano 2020 mas a fi

gura 2, válida para o Japão, indica que o crescimento econômi

co pode ser mantido com substanciais reduções no consumo de e-

nergia; em outras palavras, a rígida relação entre crescimento 

econômico e consumo de energia pode ser cancelada. 
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FIGURA 2 

Quanto maior o nivel de desanda de energia, menor a 

flexibilidade no planejamento da estrutura de suprimento. Ao 

contrário, quando a demanda de energia não é muito grande, pode 

haver uma razoável flexibilidade no planejamento desta estrutu

ra. 

A construção da nossa estrutura de suprimento de ener 

gia de 11,2 TW (Tabelas III e IV) começa com a premissa de que 

o nivel global de uso dos combustíveis fósseis no ano 2020 é e-

quivalente ao do ano de 1980, com a participação do petróleo, 

gás natural e carvão, ajustados de maneira a refletir as preo

cupações com o dióxido de carbono na atmosfera, resultado da 

queima de combustíveis fósseis, segurança ambiental, preço in

ternacional do petróleo e relativa abundância de gás e petró

leo. 

A bioroassa é considerada um combustível mais versátil 

dos que os fósseis porque está disponível sob forma sólida, lí

quida e gasosa. 

A participação da eletricidade n» demanda final de 

energia aumentaria de 101 em 1980 para 18% no ano 2020, refle

tindo a crescente eletrificação das atividades. 

Com a expansão da hidroeletricidade e a contribuição 

da cogeração, comparável à da energia nuclear, não haveria ne

cessidade da expansão das usinas a combustível fóssil além das 

já existentes e ao mesmo tempo seria possível restringir o cres

cimento da energia nuclear. 

Considerando os riscos desta energia como uma tecno

logia com possibilidades de acidentes, além do risco da proli

feração das armas nucleares, adotamos a posição que parece dese 

jável para tornar a energia nuclear como a última das tecnolo

gias, limitada àquelas situações onde outras alternativas não 
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estão disponíveis. Nesta perspectiva consideramos que a capa

cidade de geração nuclear instalada ausentara de 120 GM 11900) 

para 4(0 GH Io nível geralmente aceito para o ano 2000). Isto 

implica que» no inicio do próximo século» apenas serias* cons

truídas usinas nucleares para substituição das unidades desati

vadas. 

A energia hidroelétrica ê especialmente promissora 

nos paises em desenvolvimento onde somente 7% das reservas apro 

veitãveis foram desenvolvidas e porque é uma tecnologia sim

ples» confiável e duradoura» se comparada ã energia nuclear. A-

credítamos que, em torno do ano 2000, a participação da energia 

hidráulica na geração total de eletricidade aumentara de 20% em 

19S0 para 25% no ano 2020, quando cerca de 40% do potencial hí

drico aproveitável estaria desenvolvido. Limitamos a participa

ção da energia eólica e fotovoltaica combinadas a St da produ

ção total de energia. 

Finalmente, acreditamos que a biomassa possa ser su

prida com uma combinação de 50% de resíduos orgânicos e 50% de 

biomassa cultivada. Tais esforços deverão ter sucesso porque a 

demanda de biomassa, como um combustível versátil, seria apenas 

ligeiramente maior no ano 2000 do que em 1900. Has haveria um 

grande aumento no aproveitamento da biomassa através de tecnolo 

fias mais eficientes de conversão e voltadas para o uso final 

nas seguintes condições: 

1. resolução dos problemas ligados â cocção nas camadas mais 

carentes da população, através do aperfeiçoamento da efi

ciência dos fogões a lenha; 

2. utilização da lenha sob outras formas fgasosa ou liquida, 

como o metanol) além da tradicional; 

3. utilização da bioenergia nas áreas rurais através de bio-

digestores ou gaseificadores. 

../ . 
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Em conclusão, pode-se dizer que o futuro da energia 

nos países em desenvolvimento possui melhores alternativas do 

que depender da energia nuclear, por várias razões. Uma delas 

seria o perigo de problemas militares serem confundidos com a 

finalidade pacifica da energia nuclear. 

Uma das maneiras mais realistas de encorajar o de

senvolvimento nesta direção, isto ê, cancelar a dependência da 

energia nuclear nos países em desenvolvimento, é partir para um 

tratado de desnuclearização que exigiria a rejeição de tecnolo

gias de reprocessamento do combustível nuclear - para fins mi li 

tares ou não - e acordos reais entre as superpotências para que 

desistam dos armamentos nucleares. 



T A B E L A I 

OGNStMD DE ENERGIA PER CAPITA EM AICUMAS REGIÕES E PAÍSES (MEAD06 DA DÉCADA 
DE 1970) 

R E G I Õ E S 

Mundial 

Países desenvolvidos 

POPULAÇÃO 

(bilhões) 

4,0 

1,05 

Países an desenvolvimento 2,95 

Brasil 

índia 

China 

Bangladesh 

E U A 

0,11 

0,6 

0,878 

0,08 

0,214 

kcal/dia 

42.500 

110.000 

18.000 

22.800 

11.000 

7.100 

2.300 

243.000 

ENERGIA EQUIVALENTE 

(kW) 

2,04 

5,3 

0,87 

1,1 

0,53 

0,34 

0,11 

11,7 



FIGURA 1 
CONSUMO MUNDIAL DE ENERGIA 
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T A B E L A II 

ENERGIA E POPULAÇÃO EM 1980 e 2020 

TIPO DE PAIS 

Industrializados 

Bn desenvolvimento 

Dotal 

POPULAÇto (bilhões) 

1980 2020 

1 ,11 

3 , 3 2 

4 , 4 3 

1,24 

5 ,71 

6 ,95 

CONSUMO DE ENERGIA 

per capi ta (kw) 

1980 2020 

6 , 3 

1 ,0 

3 ,2 

1,3 

PROPORÇÃO DE CONSUMO DE EMERGIA 

ENTRE PAÍSES HOUSTRIALIZADOS/ 

EM DESENVOLVIMENTO 

1980 

6,3 

2020 

2,5 

Fonte: José Goldemberg, Thomas B. Johansson, Amulya K.N. Reddy e 

Robert H. Williams, "Estratégia Global de Energia Orientada 

para o Uso Final" 



FIGURA 2 
PNB E CRESCIMENTO DA ENERGIA NO JAPÃO 
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T A B E L A III 

SUPRIMENTO GLOBAL DE ENERGIA PRIMARIA (EM TW) 

Nuclear a 

Hidráulica a 

Eólica e Fotovoltaica 

Combustíveis fósseis 

Carvão 

Petróleo 

Gás natural 

SUBTOTAL 

Biomassa 

Resíduos orgânicos 

Cultivos ou florestas 

SUBTOTAL 

TOTAIS 

1980 

0,22 

0,19 

-

2,44 

4,18 

1,74 

8,36 

1,49 

10,3 

2020 

0,75 

0,46 

0,09 

1,94 

3,21 

3,21 

8,36 

0,79b 

0,79C 

1,58 

11,2 

A energia nuclear é calculada como a energia térmica liberada 
na fissão (que deverá ser 2,5 vezes a eletricidade gerada no 
ano 2020); as energias hidráulica, eólica e fotovoltaica como 
a eletricidade produzida. 

b 
Estima-se que em 1980 a produção global de resíduos orgânicos 
(produtos florestais, resíduos industriais e agrícolas, ex
crementos animais e lixo urbano) alcançará 2,8 TW. Calculamos 
que o nível crescerá proporcionalmente â população, alcançan
do 4,1 TW no ano 2020. Devido â diversificação de usos,somen
te 1/5 destes resíduos estarão disponíveis para finalidades 
energéticas no ano 2020. 

e Para uma produção média de 10 toneladas (hectare/ano) serão 
necessários 140 milhões de hectares de área cultivada no ano 
2020? 



T A B E L A IV 

SUPRIMENTO GLOBAL DE ELETRICIDADE (EM TW) 

1980 2020 

Hidráulica 0,19 0,46 

Eólica e fotovoltaica - 0,09a 

Cogeração 

Biomassa 

Combustível fóssil 

Usinas 

Nuclear 

Combustível fóssil 

TOTAIS 

-

-

0 ,08 

0 ,66 

0 , 9 3 

0 , 1 4 

0 , 1 3 

0 , 3 0 

0 , 6 6 

1 ,78 

Devido âs grandes incertezas no futuro da tecnologia fotovol

taica não especificamos sua participação em relação â energia 

eólica. 

Caso aquela tecnologia não venha a ser comercializada, toda 

esta eletricidade seria de origem eólica. Contudo, se a tecno 

logia fotovoltaica for viável, sua contribuição será grande. 

* 0 Professor José Goldemberg é Presidente das Empresas de 

Energia de São Paulo - CESP/CPFL/ELETROPAULO/COMGAS 


