O duplo desafio global: clima e energia
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SERÁ POSSÍVEL A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA?
O desafio que a humanidade tem pela frente é titânico.
A dependência planetária dos combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural) foi de 81% da
energia final, em 2007.
Contudo, se quisermos atingir a meta de reduzir para metade, até 2050, as emissões de gases
com efeito de estufa, para impedir um colapso ambiental e climático da história humana, teremos de fazer um esforço de reconversão, ao mesmo tempo tecnológico, político e ético, verdadeiramente extraordinário.
Esse esforço teria de ser realizado, mesmo sem o perigo climático, pois o petróleo está a atingir
rapidamente o seu pico, o que significa que, sem novas fontes de energia, poderemos mergulhar
num período de conflitos pelo acesso a recursos energéticos cada vez mais escassos.
CONSUMO DIÁRIO DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS EM PORTUGAL

85 milhões de barris de petróleo.

240 milhares de milhões de pés cúbicos de gás natural.

14 milhões de toneladas de carvão.

TENDÊNCIAS PREOCUPANTES

Em 2007 o consumo de petróleo cresceu 1,1% abaixo da média de 2006.

O consumo de gás natural aumento 3,1% em 2007.

O consumo de carvão foi o que mais aumentou: 4,5% em 2007. Esta tendência poderá
aumentar em virtude da crise económica e da oscilação estrutural dos preços do crude.
Fonte: António Costa SIlva, Funchal, Madeira, 2008.

Para enfrentar o duplo desafio da crise climática e energética teremos de apostar tudo
numa acelerada transição para um modelo energético sustentável, cujo eixo em expansão
sejam as fontes energéticas renováveis. Os combustíveis fósseis e o próprio nuclear, à escala
mundial, farão parte do mix energético, ainda durante muito tempo, mas numa tendência
decrescente.
Para os cépticos, que não acreditam que sejamos capazes de realizar a tempo a transição, quer
de evitar o colapso ambiental, quer uma guerra pelos recursos, ou ambos, importará recordar
que ao longo dos últimos dois séculos também assistimos, dentro dos combustíveis fósseis, à
transição da dominância do carvão (que era igual a 60% da energia comercial do mundo, em
1913) para o petróleo (que passou entre 1910 e 1970, de 5% para 50% da energia comercial
global). O próprio gás natural passou, rapidamente, de 6% da energia comercial mundial (1974)
para 24% (2000).
A chave para essa transição em direcção a uma política energética sustentável depende de quatro
factores fundamentais:
• Um regime internacional de combate às alterações climáticas estável e respeitado por todas as
partes, que penalize o uso de combustíveis fósseis.
• Um mercado mundial das emissões de gases com efeito de estufa, que garanta o retorno dos
investimentos das empresas na “descarbonização” dos seus consumos energéticos.
• Um fluxo mundial de investigação e desenvolvimento em eficiência energética e energias renováveis, baseado em financiamento misto (público e privado) com uma escala comparável
ou superior ao Projecto Manhattan ou ao Projecto Apolo.
• Um sistema internacional ágil, com dinâmica federal nas áreas de gestão da “casa comum”,
formado por Estados e Uniões eficazes e com autoridade democrática, efectiva ou crescente.

O futuro e as crises ambientais

Viriato Soromenho-Marques
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1 Algumas das obras que têm acentuado a gravidade da crise ambiental e social global

2

são: Lester R. Brown, Plan B. Rescuing a Planet under Stress and a Civilization
in Trouble, New York/London, W.W. Norton & Company, 2003; Jared Diamond,
Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, New York, Viking Penguin, 2004;
Richard Heinberg, Powerdown. Options and Actions for a Post-Carbon World, Forest Row, Clairview, 2004; James Howard Kunstler, The Long Emergency – Surviving
the Converging Catastrophes of the Twenty-First Century, New York, Grove/Atlantic, Inc., 2005; James Lovelock, The Revenge of Gaia. Why the Earth is Fighting Back
– and How We Can Still Save Humanity, London, Penguin Books, 2007.
A gravidade do processo de alterações climáticas foi evidenciada pelo Quarto
Relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, 4th
Assessment Report, 2007). Mas, já antes disso, o anterior vice-presidente dos EUA,
Al Gore, havia chamado a atenção do auditório universal para “a emergência planetária do aquecimento global” (the planetary emergency of global warming), Al

Gore, An Inconvenient Truth, 2006. Na mesma linha, o economista Sir Nicholas
Stern tinha designado as alterações climáticas como a maior falha de mercado que
o mundo alguma vez conheceu: “Climate change is the greatest market failure the
world has ever seen, and interacts with other market imperfections”, Stern Review, 2006. Mais recentemente, Stern publicou outra obra notável sobre o tema:
O Desafio Global. Lisboa, Esfera do Caos, Colecção Gulbenkian Ambiente, 2009.
3 Viriato Soromenho-Marques, O Regresso da América. Que Futuro depois do Império?, Lisboa, Esfera do Caos, 2008, pp. 129-151.
4 Recorda-se que, de acordo com a Portaria dos Grande Números (Portaria 17 052,
de 4 de Março de 1959) um bilião, em língua portuguesa, equivale a dez elevado à
décima segunda potência (1 000 000 000 000). O «bilion» inglês deve ser traduzido
por mil milhões, e não, como ocorre errada e abundantemente, por “bilião”. Trata-se, neste caso, de dez elevado à nona potência (1 000 000 000).
5 “Nós estamos, de facto, a disputar uma corrida entre o mais tenaz pensamento

imaginativo – ou aquilo que eu chamo engenho – e as crescentemente expansivas
complicações do nosso mundo. E em demasiado sítios e assuntos críticos nós
estamos a perder a corrida.”, Thomas Homer-Dixon, “Ingenuity Theory: Can Humankind Create a Sustainable Civilization?”, 2003 (acessível no site do autor).
Referências
PODOBNICK, Bruce — Global Energy Shifts. Nova Delí: TERI, 2008.
FRIEDMAN, Thomas — Hot, Flat, Crowded. Nova Iorque: Farrar, Straus & Giroux,
2008.
International Energy Agency — Key World Energy Statistiscs, 2008.
Disponível em: http://www.iea.org.
International Energy Agency — World Energy Outlook. 10 Novembro de 2009.
Disponível em: http://www.worldenergyoutlook.org

77

