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Um novo cenário para a energia

15 – 01 – 2000

[ Demanda deve evoluir como nas últimas décadas, daí a necessidade de novas fontes ]

[Se o custo dos dispositivos fotovoltaicos continuar a cair, teremos nova fonte energética ]

 

A adoção de regras comuns contra os perigos ecológicos globais tem a virtude de estimular o controle pelas

sociedade nacionais dos perigos locais. Incentivam a criação e adoção de tecnologias menos vorazes,

mediante aumentos do custo de utilização do ambiente provocados por regulamentos, ecotaxas e cotas

negociáveis. Apesar de todas as dificuldades para que sejam aplicadas as decisões sobre o aquecimento

global da Kyoto-97, as metas de redução das emissões para a primeira década do século 21 já influenciam

as políticas econômicas dos EUA, UE e Japão, as três locomotivas da economia mundial. Ótimo exemplo

está no programa a ser anunciado na próxima quarta feira, 19/01, pelo primeiro ministro francês Lionel

Jospin.

 

Há forte expectativa de que as matrizes energéticas do Primeiro Mundo comecem a mudar a partir de 2020,

quando grande parte do capital instalado para fornecer energia estará em fim de vida útil. Simultaneamente,

novas tecnologias deverão atingir automóveis, processos industriais, aquecedores, refrigeradores, edifícios e

infraestruturas. Espera-se até que 2020 marque o ápice da “era fóssil”, mesmo que o uso de carvão,

petróleo e gás permaneça bem importante até meados do século 21. Mas nenhum dos cenários disponíveis

nutre qualquer esperança de que as coisas possam começar a mudar antes de 2020. Assumem que a

demanda deverá manter o mesmo tipo de evolução constatado nas duas últimas décadas do século 20, e que

não haverá qualquer alteração significativa nos padrões tecnológicos de fornecimento e de consumo. Além

de descartarem um crescimento econômico mais sóbrio em energia, esses cenários também desqualificam as

promessas das energias renováveis. Rejeição que costuma ser vendida como aquele bom pragmatismo que

sempre deve ser contraposto aos “devaneios irracionais dos Khmers verdes”.

 

Argumentos não faltam. O que resta de potencial hidroelétrico esbarra, na África, em sérios problemas de

localização, e na Ásia, em fortes densidades populacionais. Os usos de biomassa têm sido apenas

complementares, pois seus custos de coleta e transporte são proibitivos, o que também ocorre com as

experiências eólicas, que só dão certo em minúscula escala. E quando há reconhecimento dos avanços

tecnológicos no domínio fotovoltaico, ele é sempre seguido da gracinha: “está longe o dia em que poderá

alimentar usinas de alumínio”.
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Acontece que o custo de produção de energia fotovoltaica foi cortado pela metade nos últimos dez anos.

Isto não permite que se tire qualquer conclusão sobre o ritmo em que continuará a cair nas próximas

décadas, pois dependerá da influência de muitos vetores. Tanto de progressos científicos e tecnológicos,

quanto de motivações empresariais e, sobretudo, político-militares. Contudo, o que realmente importa é

saber se algum dia o preço de um quilowatt gerado por dispositivo fotovoltaico poderá ser igual ou inferior

ao preço de um quilowatt convencional. Só uma resposta negativa a esta pergunta pode justificar o ceticismo

dos cenários. Se, ao contrário, a resposta for positiva, este será um dos principais acontecimentos da

primeira metade do século 21: o surgimento de uma nova fonte de energia primária, isenta de quase todos os

inconvenientes das fósseis e da nuclear.

 

Os cálculos do físico Ionel Solomon, professor da École Polytechnique, em Paris, indicam que o patamar

de viabilidade econômica dos geradores fotovoltaicos situa-se, na UE, entre US$ 620 e US$ 380 por metro

quadrado. Caso os custos ambientais sejam de fato incorporados ao preço europeu do quilowatt

convencional, o fotovoltaico passará a ser competitivo quando seu metro quadrado custar US$ 620.

Mantidas as atuais tarifas, ele precisaria descer a US$ 380. Ora, o metro quadrado de um painel fotovoltaico

está custando na Europa uns US$ 800, aos quais devem ser acrescidos mais uns US$ 150 para a instalação.

Não é sonho, portanto, supor que essa forma de aproveitamento mais direto da energia solar torne-se mais

barata que a nuclear mesmo antes de 2020. Principalmente no Japão, como resultado dos projetos

“Sunshine” e “Moonlight”. Em todo caso, é puro dogmatismo dizer que ela jamais será uma alternativa, como

pretendem os mandarins da comunidade energética.

 

Enquanto não adquire essa competitividade, a energia fotovoltaica tem uma tarefa que nenhuma das opções

hoje convencionais foi capaz de cumprir durante todo o século 20: eletrificar as regiões mais periféricas,

inatingíveis pelas redes tradicionais. Nas minúsculas ilhas da Polinésia francesa, por exemplo, a energia

fotovoltaica garante eletricidade a 4 mil residências, 8 pequenos hospitais e 1200 congeladores. Um fato que

incita o professor Solomon a arriscar o palpite de que talvez seja este um dos principais instrumentos de

contenção do esvaziamento rural e da “catastrófica emigração de populações para centros urbanos cada vez

mais monstruosos”.


