
Não há movimento sem energia. Assim sendo, não se pode fazer qual-
quer avaliação acerca da atividade de transporte sem considerar a
presença fundamental da energia e todos os impactos que seu uso
acarreta. Percebe-se a existência da energia por meio de seus efeitos,
uma vez que a energia é invisível. É possível ver um objeto em movi-
mento, mas é difícil entender que há uma qualidade intangível deste
objeto em movimento e que aparentemente desaparece quando ele
pára. Foi exatamente pensando sobre o movimento dos objetos que
o homem começou a desenvolver o conceito de energia.

O estudo da energia teve início no século XVI com o italiano Galileu
Galilei. Por meio de suas observações de fenômenos físicos, Galileu
estimulou os estudos da mecânica, ciência que levou o homem à
presente compreensão da energia. Entretanto, o conceito de energia
só começou a tomar forma no século XVII através dos matemáticos
como René Descartes, Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Von Leibniz,
que procuraram refinar a conhecida noção de força, comumente
identificada através da ação de “puxar” e/ou “empurrar”. Porém,
somente no século XVIII, um inglês, Thomas Newcomem, utilizou a
energia do vapor em uma máquina, que bombeava a água das minas
próximas a sua casa na Inglaterra. Foi exatamente o uso do vapor
proporcionando movimento que deu início ao período conhecido
como Revolução Industrial.

A partir da Revolução Industrial o uso de energia se tornou cada vez
mais intenso, seja em aplicações industriais, como nas indústrias de
tecido e moinhos de trigo, seja nos meios de transporte como os
trens e navios movidos a vapor. Apesar dos veículos a vapor terem
surgido apenas nesta época, a idéia de se criar um veículo que
pudesse mover-se sozinho, transportando carga e pessoas é muito
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antiga. No século XV, o pintor,escultor e arquiteto, Leonardo da Vinci,
projetou vários veículos com propulsão mecânica. Ele imaginou car-
ros, helicópteros, submarinos e aeroplanos. No entanto, foi apenas
após a Revolução Industrial que as criações de Leonardo da Vinci
começaram a se realizar.

Em 1769, depois de várias experiências, o francês Nicholas Joseph
Cugnot foi provavelmente o primeiro a fazer um carro movido a vapor,
que andava à velocidade de um homem. Baseado nesta experiência,
o inglês Richard Treivithick construiu, em 1804, uma locomotiva a
vapor que se deslocava sobre trilhos. No início, estas locomotivas só
puxavam vagões de carga. Os trens para transporte de pessoas apa-
receram anos mais tarde, em 1825. Os trens nessa época corriam a
velocidades de 12 km/h. Velocidades maiores só seriam atingidas em
1829, quando foi construído outro tipo de locomotiva, denominada
Rocket, que alcançou a marca de 50 km/h.

Contudo, os maiores avanços em termos de uso de energia em trans-
portes se deram na época das duas Guerras Mundiais, onde o uso de
um outro combustível líquido, no lugar do carvão, sólido, dava mais
agilidade e velocidade aos veículos da época. Tinha início assim a
fase do petróleo e seus derivados.

O século XX ficou marcado pelo intenso uso de derivados de petró-
leo, notadamente diesel e gasolina, devido em grande parte ao
aumento da motorização e dos deslocamentos da população. Na
mesma velocidade em que aumentava o consumo dos derivados de
petróleo, aumentava também a percepção dos impactos ambientais
causados pela queima deste combustível. A combustão dos deriva-
dos lança na atmosfera vários gases e partículas poluentes, causan-
do danos em nível local, como a qualidade do ar em cidades, regio-
nal, no caso da chuva ácida e ainda em escala planetária como o
caso do efeito estufa.

Dessa forma, atualmente há uma preocupação quanto ao nosso futu-
ro, seja em termos de recursos energéticos para movimentar o setor
de transporte, baseado em quase sua totalidade em derivados de
petróleo, seja em termos de capacidade ambiental quer de cidades
quer do próprio planeta. No âmbito dessa preocupação, cabe a busca
de soluções que atendam tanto a nossa necessidade de mobilidade e
qualidade de vida, quanto a das gerações futuras. Esta é a base do
que é chamado de desenvolvimento sustentável.

Apesar dos termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável
estarem normalmente associados com ecologia e recursos naturais,
seu emprego tem sido expandido para outras áreas de conhecimento
como economia, sociologia, urbanismo e, neste caso, relacionado à
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atividade de transporte. A sustentabilidade do setor de transporte
deve ser encarada com base econômica e financeira, ou seja, exigin-
do que os recursos sejam usados de forma apropriada e eficiente;
com base ambiental, requerendo que os impactos ambientais sejam
levados em consideração nos planos de expansão do setor e além
disso também com base social, o que significa que os benefícios do
setor de transporte atinjam a todas as camadas da sociedade.

Resumindo, o setor de transporte deve satisfazer três requisitos bási-
cos. Primeiramente, ele deve assegurar a melhoria da capacidade
existente de manutenção do padrão de consumo material. Isto se
refere ao conceito de sustentabilidade econômico-financeira. Em
segundo lugar, ele deve gerar uma melhora na qualidade de vida e não
apenas se ater às questões de circulação, o que está relacionado com
a sustentabilidade ambiental. Por fim, os benefícios devem ser repar-
tidos de maneira eqüitativa entre todos os setores da sociedade,
caracterizando a sustentabilidade social.

TENDÊNCIAS NO USO DE ENERGIA NO SETOR DE TRANSPORTE

O setor de transportes praticamente emprega apenas combustíveis
fósseis como forma de energia. A situação não é sustentável, uma
vez que, em termos mundiais, é responsável por um terço de todo o
petróleo consumido. Em alguns países a participação do setor na
demanda de consumo de energia chega a mais de 40% da energia
consumida e 60% do consumo de derivados de petróleo (Ribeiro,

31

Consumo de energia e meio ambiente: futuros possíveis

Figura 1
Uso de energia no transporte por região - 1980, 1996 e 2020

(em milhões de barris/dia)

Fonte: EIA, 1999.

2001). A tendência é de que a demanda por petróleo para o setor no
ano de 2020 chegue a 77% da previsão de 27 milhões de barris diá-
rios de consumo, devido ao aumento da quantidade de veículos
com motores a combustão interna nos países em desenvolvimento
(EIA, 1999). As projeções de crescimento econômico dos países em
desenvolvimento, previstas para os próximos 20 anos, implicarão
em um maior consumo de energia para transportes nestes países. É
prevista uma taxa de crescimento anual de 3,9% para estes países
entre 1996 e 2020, valor que é mais que o dobro da taxa dos países
desenvolvidos (EIA, 1999). Nesse sentido, nas próximas décadas, os
países em desenvolvimento serão os principais consumidores de
derivados de petróleo no mundo.

O estudo da Energy International Agency (EIA, 1999) analisa a previ-
são de consumo de petróleo, medido em barris por dia, e indica que
este será diferente em cada região do planeta. Mais uma vez, o cres-
cimento dos países em desenvolvimento da Ásia (China e Índia) fará
com que o consumo em 2020 supere o consumo da União Européia,
como mostrado na figura 1, onde estão comparadas as seguintes
regiões: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, América
Central e África.

Os veículos rodoviários neste cenário irão manter o domínio sobre o
consumo total de energia, com uma participação superior a 70%. A
taxa de crescimento do uso de energia pelos veículos rodoviários será
na média de 2,4% ao ano, entre 1996 e 2020. Nos países industriali-
zados, entretanto, o uso de energia esperado para o setor rodoviário
crescerá mais lentamente, devido à reduzida taxa de crescimento da
população e da frota de veículos, decorrente do elevado estágio de
motorização já alcançado.

No Brasil, a situação não é diferente, o setor de transporte é res-
ponsável por 47,6% de todo o consumo de derivados de petróleo
(MME, 2000). No transporte rodoviário predomina o uso de diesel e
gasolina, no transporte aéreo o combustível utilizado é a gasolina
de aviação e o querosene de aviação. Ainda há o uso de óleo com-
bustível para o transporte de veículos mais pesados. No caso bra-
sileiro destaca-se o álcool como combustível substituto da gasoli-
na, sendo o maior programa de energia renovável que existe no
mundo no setor de transporte.

Esta dependência é excessiva e não tem sustentação a longo prazo,
visto que o petróleo é um recurso natural finito.

Existem, entretanto, algumas rotas alternativas para o setor no que se
refere à busca de maior sustentabilidade, desde a manutenção da tec-
nologia atual, ou seja, o emprego de motores de combustão interna
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até a substituição da tecnologia por motores elétricos, mais eficientes,
porém ainda não totalmente dominados, em especial na questão de
custos. A figura 2 apresenta algumas dessas rotas.

A exemplo do que ocorreu no Brasil, a tendência é de que se aumen-
te a participação dos biocombustíveis na matriz energética de trans-
portes no mundo. No entanto, o emprego de biocombustíveis como
álcool e biodiesel, na substituição total ou parcial dos combustíveis
convencionais, representa apenas uma alternativa complementar, uma
vez que o volume de combustível consumido é extremamente elevado.
O uso de biocombustível implica no comprometimento de extensas
áreas de terra, clima adequado, rede de distribuição, ou seja, não seria
uma solução única e definitiva.

A opção por veículos elétricos a partir de energia gerada em célu-
las de combustível, abastecidas por hidrogênio é uma das mais
promissoras a longo prazo, principalmente por questões de polui-
ção. Entretanto, a tecnologia, seja de obtenção do hidrogênio, seja
das pilhas em si, ainda não é competitiva. O hidrogênio é larga-
mente encontrado na natureza, só que sempre em conjunto com
outro elemento como no caso da água e dos próprios combustí-
veis fósseis. Dessa forma, é necessário ser extraído antes de ser
usado como forma de energia. Não obstante, as grandes indústrias
automobilísticas investiram mais de 2 bilhões de dólares no desen-
volvimento de veículos com células de combustível abastecidas
com hidrogênio (Rifkin, 2003).
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Figura 2
Rotas alternativas para uso da energia em transportes

Ainda que muitos recursos humanos e financeiros, públicos e priva-
dos, tenham sido aplicados pelos países industrializados na pesquisa
e no desenvolvimento de alternativas para o transporte rodoviário, até
hoje não existe definição sobre o destino tecnológico dos sistemas de
propulsão dos veículos. Observa-se que os interesses das nações
desenvolvidas estão concentrados principalmente no desenvolvimen-
to destes novos sistemas de propulsão, em especial as células de
combustível a hidrogênio, visando à redução do consumo de energia
fóssil e das emissões veiculares. Afinal, a manutenção da indústria
automotiva é fundamental para estes países, uma vez que responde
por parcela significativa da economia e dos empregos gerados.

TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE

Conforme abordado no item anterior, a procura por um modelo de
transporte sustentável deve buscar a redução de consumo de com-
bustíveis fósseis que são finitos e que, em sua queima nos motores de
combustão, liberam uma série de poluentes. A redução da demanda
por recursos naturais é a maior contribuição que se pode dar rumo ao
desenvolvimento sustentável. É neste sentido que, ao se promover
um sistema de transporte baseado na redução do emprego de com-
bustíveis fósseis, se estará buscando manter essa atividade, funda-
mental ao desenvolvimento econômico, de forma sustentável.

Um dos gases provenientes da combustão é o dióxido de carbono
(CO2), principal gás estufa. Os gases de efeito estufa têm a propriedade
de dificultar a passagem do calor irradiado da Terra de volta para o espa-
ço. Este fenômeno é natural e muito importante para a vida no planeta,
uma vez que se não houvesse uma camada de gases com estas carac-
terísticas, a Terra seria gelada. No entanto, na medida em que se quei-
mam os combustíveis fósseis, o carbono contido neles vai para a atmos-
fera e lá permanece por cerca de 100 anos, dificultando a saída do calor
e provocando um aquecimento do planeta com possíveis conseqüên-
cias trágicas, como o aumento do nível do mar. Vale lembrar que o setor
de transporte é a fonte que mais cresce em termos de emissão de gases
de efeito estufa. Dessa forma, o emprego de biocombustíveis na substi-
tuição dos convencionais reduziria o aumento de concentração de CO2,
uma vez que o carbono emitido na queima seria reabsorvido por ocasião
do crescimento da biomassa que lhe deu origem. Também são produtos
da combustão os hidrocarbonetos não queimados (HC), o monóxido de
carbono (CO), os óxidos de nitrogênio (NOX) e de enxofre (SOX), além do
material particulado (MP). Os óxidos de nitrogênio e enxofre são gases
que reagem na atmosfera com o vapor d’água nas nuvens, oxigênio e
oxidantes, formando vários ácidos que se precipitam, tornando a chuva
mais ácida do que já é normalmente e, dessa forma, impactando o
ambiente natural. Todas essas substâncias, produtos da queima dos
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combustíveis fósseis usados nos transportes, são extremamente preju-
diciais à saúde humana. Isto faz com que o transporte seja a atividade
humana que mais causa impactos ao meio ambiente.

Cabe lembrar, entretanto, que a poluição atmosférica não é o único pro-
blema ambiental causado pelo setor de transporte. Também são consi-
deradas outras externalidades negativas do setor, tais como os aciden-
tes e a poluição sonora e visual. Nesse sentido, é importante ressaltar
o grande impacto que o aumento da taxa de motorização causa, prin-
cipalmente nos países em desenvolvimento, onde esta taxa vem cres-
cendo muito rápido, sem que haja um correpondente crescimento da
infra-estrutura necessária, tanto do ponto de vista físico como institu-
cional. Com isso, muitas vezes ocorre um paradoxo, onde a rápida
motorização provoca uma redução da mobilidade da população. Outro
ponto interessante de se notar é que, enquanto esta taxa cresce rapi-
damente, também crescem as desigualdades, pois a população menos
favorecida, que é a maior parte, fica à margem desta evolução, perce-
bendo apenas as externalidades negativas, como maior tempo de via-
gem, poluição, entre outras, sem desfrutar de nenhum benefício.

Assim, ganha importância o conceito de externalidades negativas do
transporte e a necessidade de quantificá-las, de forma a poder incor-
porá-las no exercício de planejamento do setor. O conhecimento des-
sas externalidades permite o estabelecimento de medidas mitigado-
ras, que se não são capazes de evitar, são pelo menos capazes de
amenizar as conseqüências negativas do setor de transporte.

Ao longo das últimas décadas, vários especialistas em transporte e
meio ambiente têm tentado quantificar os custos associados aos
impactos do setor de transporte. Estimativas desses custos variam de
país para país e mesmo em uma única região há controvérsias quan-
to à metodologia empregada. Entretanto existe um consenso de que
os custos impostos à sociedade não são cobertos pelas taxas cobra-
das pelo uso de combustíveis, veículos ou pedágios. Um estudo
recente feito nos EUA revelou que os custos associados à poluição
atmosférica, ruído e acidentes do setor de transporte é de 125 bilhões
de dólares, ou seja, praticamente três vezes mais do que o que é pago
pelos motoristas em pedágios nas auto-estradas (Ribeiro, 2001).

No curto prazo é difícil ter algum sucesso em medidas de redução de
consumo de energia em transporte e a conseqüente redução de pro-
blemas ambientais decorrentes, principalmente quando as propostas
estão associadas a novas tecnologias de veículos ou a combustíveis
alternativos. Evidentemente, está claro que em uma perspectiva de
longo prazo, novas tecnologias de combustível, motores etc. terão um
papel fundamental na redução de consumo de energia e impactos
ambientais neste setor.
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De forma resumida, pode-se dizer que os biocombustíveis apresentam
um grande potencial para redução de emissões tóxicas, responsáveis
pela poluição local e regional, e redução das emissões de dióxido de car-
bono, principal gás responsável pelo efeito estufa. Podem ser produzi-
dos a partir de recursos agrícolas, que são renováveis e apresentam uma
possibilidade de aumento na geração de empregos no campo. Entretan-
to, como barreira para sua introdução no mercado, pode-se mencionar
os baixos preços do petróleo, a ampla infra-estrutura de distribuição,
uma densidade energética inferior aos derivados de petróleo. No que se
refere a novos sistemas de propulsão, mencionados na figura 2, eles
apresentam uma grande possibilidade de aumento de eficiência, uma
vez que a dos motores de combustão têm eficiência baixa como toda
máquina térmica. Assim sendo, essas tecnologias possibilitam um
menor nível de emissão de poluentes atmosféricos, uma vez que neces-
sitam de uma quantidade menor de energia para realizar o mesmo tra-
balho. Como principais barreiras pode-se destacar o elevado custo de
investimentos, de desenvolvimento tecnológico, de infra-estrutura, prin-
cipalmente considerando-se uma escala de produção pequena. Vale
também ressaltar que novas tecnologias sempre causam uma rejeição
natural por parte dos usuários que ainda não as conhecem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidências indicam que a era de ouro do petróleo está alcançando o
seu ponto crítico, ou seja, o ponto máximo de produção (Newman, P.,
Kenworthy, J., 1999). Existem muito poucas dúvidas de que, mais cedo
ou mais tarde, as preocupações com a sustentabilidade ambiental,
principalmente com os danos irreversíveis que poderão advir da inten-
sificação do efeito estufa, exigirão mudanças no setor de transportes.
Estas mudanças poderão ser derivadas de alterações na tecnologia ou
no uso dos veículos, principalmente dos automóveis. Soluções alter-
nativas precisam ser encontradas e incentivadas e, em princípio, deve-
rão ser diversificadas para minimizar os riscos do poder político e eco-
nômico concentrado em determinadas regiões do planeta.

Cada sociedade deve procurar recursos significativos para o desen-
volvimento de novas tecnologias para o setor de transporte como
pilha a combustível, hidrogênio, entre outras, e os paises ainda em
desenvolvimento buscam como alternativas novos combustíveis
como os biocombustíveis que se adaptem às tecnologias existentes
principalmente no setor rodoviário, modalidade de maior importância
para estes paises.

A superação das barreiras para a efetiva introdução de alternativas tec-
nológicas ao transporte rodoviário poderá surgir de uma combinação e
integração de esforços das empresas, dos governos e da sociedade.
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Estudos realizados pela Shell (2001), sintetizados na figura 3, indi-
cam a participação das fontes primárias de obtenção de energia e
as tendências à utilização de renováveis e à descarbonização da
energia, ou seja, ao uso de combustíveis com menores teores de
carbono e mais ricos em hidrogênio. Dessa forma, também serão
reduzidas as emissões de poluentes para a atmosfera.

As fases para um consumo mais eficiente de combustível e redu-
ção das emissões de poluentes atmosféricos no setor de trans-
portes, podem ser agrupadas de forma simplificada: (1) no curto-
prazo deve ser focalizada a melhoria dos veículos a gasolina, a
álcool e biodiesel; (2) no médio prazo os veículos híbridos pode-
rão representar uma alternativa intermediária entre os motores de
combustão interna e os elétricos; (3) no longo prazo grandes
melhorias podem ser alcançadas através de veículos intrinseca-
mente limpos e eficientes como os elétricos a células de combus-
tível e a baterias.

No entanto, convém lembrar que dados os custos envolvidos na
implantação de novas tecnologias, substituição de frotas, cons-
trução de infra-estrutura adequada aos novos combustíveis, é de
se supor que a gasolina e o óleo diesel, principais energéticos
empregados no setor de transportes, ainda estarão no mercado
por muito tempo.
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Figura 3
Tendência da descarbonização da energia

Fonte: Shell, 2001.

A figura 4 apresenta uma estimativa da redução de custos das alterna-
tivas energéticas para o transporte rodoviário. A situação atual de mer-
cado é apresentada por uma faixa, onde se inserem os veículos tradi-
cionais equipados com motores de combustão interna e alimentados
com gasolina. Estima-se que nas próximas duas décadas os combus-
tíveis renováveis e os sistemas de propulsão alternativos terão condi-
ções de competir de forma mais equilibrada com os tradicionais.

Entretanto, não se pode afirmar que soluções tecnológicas atenderão
aos anseios por um modo de transporte mais sustentável, até porque
os problemas do setor não se restringem ao uso de energia e poluen-
tes atmosféricos emitidos.

Figura 4
Escala de redução de custos

Fonte: Ribeiro (2002).
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