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Diversos artigos já foram escritos censurando o Pacote de Aceleração do Crescimento (PAC) por preverem fortes impactos negativos sobre o meio ambiente, pelo plano não focar ações de desenvolvimento que sejam compatíveis com preservação e por não aproveitar algumas oportunidades que se abrem ao Brasil neste momento, relacionadas ao mercado de carbono. Pois bem, aqui, e ao longo das próximas semanas, traçarei as linhas gerais de um plano alternativo, o Pacote Ecológico de Crescimento (PEC), no sentido de conseguir os objetivos delineados no PAC, mas de forma a agredir muito menos o meio ambiente. Para começar, focarei o tema específico da energia elétrica, um dos assuntos preferidos da mídia no momento, com freqüentes e inflamadas declarações sobre a necessidade de aumento de oferta energética para o crescimento.
No PAC, afirma-se que vai haver um investimento de R$ 78,4 bilhões no setor de energia elétrica (entre geração e transmissão), planejando-se incorporar 12.300 megawatts (milhões de watts - MW) até 2010 e mais 27.420 previstos após esta data. Dentre os investimentos presentes e futuros estão as criticadas mega-usinas na região amazônica, duas no rio Madeira (Jirau e Santo Antônio) e uma no Xingu (Belo Monte), além de uma grande quantidade de outras usinas pelo país afora. Outros cerca de R$ 179 bilhões serão investidos no setor de petróleo e gás natural (na contramão do clamor mundial por uma redução no consumo de combustíveis fósseis).
Olhando-se outras fontes renováveis de energia (além da hidrelétrica), percebe-se que conseguiríamos obter valores bastante significativos de oferta elétrica com investimentos similares. Tomando-se a energia eólica, por exemplo, cálculos feitos pelo Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito (CRESESB) indicam um potencial total para o Brasil de 143,5 gigawatts (bilhões de watts - GW), ou seja, mais de 10 vezes o que se quer incorporar até 2010. Mesmo imaginando-se o aproveitamento de apenas 10 % deste total já teríamos 14.350 MW, mais do que o planejado para os próximos quatro anos.
E quanto aos custos? O Centro Brasileiro de Energia Eólica (CBEE), localizado na Universidade Federal de Pernambuco, estima que, com o crescimento de investimento no setor, ele pode ser competitivo, podendo gerar energia a US$ 70-80 por MWh, ainda mais se considerarmos, alerta o CBEE, que o custo de implantação de usinas na Amazônia será muito alto. De acordo com a empresa privada Koblitz, responsável pela implantação de diversos projetos de aproveitamento termelétrico de bagaço de cana no Brasil, o custo da implantação da energia eólica giraria em torno de US$ 1.000 por quilowatt (mil watts – kw). Já para as usinas hidrelétricas seria o dobro deste valor, com US$ 1.000 por kw para a implantação e valor igual para a transmissão e distribuição (aparentemente a geração distribuída das fontes ditas alternativas produz menos custos de transmissão e distribuição). Se estes valores estiverem certos, para implantar um parque de geradores eólicos no país capazes de produzir os desejados 12.300 MW, necessitaríamos de um investimento de R$ 12,3 bilhões, mais os necessários para os projetos no setor de transmissão, valores perfeitamente dentro do previsto para o setor.
E isto ficando em somente um dos tipos de energia renovável não-hidrelétrica. Mas há outros, como a geração de eletricidade via solar (e energia solar temos de sobra), por meio de painéis fotovoltaicos, a redução da demanda por eletricidade com o aquecimento solar de água (processo distinto da geração de eletricidade), a construção de pequenas centrais hidrelétricas, menos impactantes que as grandes usinas e a produção de eletricidade por termelétricas movidas a queima de biomassa. Além disso, poderíamos ter uma redução da demanda futura se planejássemos o crescimento do país investindo em setores industriais e de serviços que demandassem menos energia por real produzido (ou por emprego gerado).
Dada a compatibilidade de custos, fico me perguntando quais seriam os motivos a esta insistência no modelo hidrelétrico que, apesar de suas inúmeras vantagens em relação às termelétricas, nos traz também uma grande série de problemas ambientais e sociais. Imaginei que há duas respostas possíveis e elas não se excluem. Os tomadores de decisão dentro do governo podem simplesmente não estar informados sobre este potencial e sobre a viabilidade. Seria uma questão de ignorância. Por outro lado, a construção de usinas envolve enormes interesses econômicos de empreiteiras, um seleto grupo de empresas que sempre tiveram fortes ligações com o poder, e estas ligações não tem a melhor das famas. Aí seria um problema muito mais sério que falta de conhecimento: não querer ou poder confrontar interesses poderosos.







Programa Ecológico de Crescimento: 
Energia Elétrica (2)
No artigo anterior, propus a criação de um PEC (Programa Ecológico de Crescimento), em contraposição ao PAC do governo federal, extremamente danoso ao meio ambiente, numa tentativa de ir além das críticas e apresentar propostas concretas. A idéia é mostrar que é possível alcançar os objetivos do programa governamental com projetos e ações que possuam um impacto ambiental bem menor. Comecei mostrando que é possível atingir as metas de oferta de energia elétrica apenas investindo-se em fontes eólicas, ao invés de concentrar esforços em usinas hidrelétricas, que geram uma série de efeitos ambientais e sociais extremamente negativos, apesar de constituírem-se em fontes de energia renovável e relativamente limpa. Causam particular preocupação aos ambientalistas os projetos das mega-usinas na região amazônica, especificamente no rio Madeira (Jirau e Sto. Antônio) e Xingu (Belo Monte), cujos problemas já analisamos aqui diversas vezes.
Mas não precisamos ficar restritos ao vento. Mesmo que não seja possível suprir todos os objetivos de oferta de energia elétrica do PAC com esta fonte, ainda assim, outras formas de energia renovável poderiam complementar a eólica e atingir as metas. Sol, por exemplo. Em um país com abundante oferta de luz solar, ela poderia ser uma opção extremamente interessante. Contudo, os custos dos painéis fotovoltaicos, que convertem a energia solar em elétrica, ainda não são competitivos. Mas com uma produção em maior escala, a tendência dos preços é cair. 
Mesmo assim, a produção solar de energia elétrica poderia ser incentivada de diversas formas pelo governo. Uma possibilidade seria o desenvolvimento de linhas de credito para a habitação que incluam exigências de padrões de “segurança ambiental”. Em alguns locais do mundo, construções possuem verdadeiros tetos ou fachadas solares, recobertos de painéis, e a energia é jogada diretamente na rede, complementando a energia existente. O incentivo a tais construções seria mais uma opção. Além disso, imagino que se houvesse desoneração e estímulo ao setor, possivelmente o custo da energia cairia. De qualquer forma, a principal vantagem no momento para o Brasil dos painéis fotovoltaicos é o seu uso em locais isolados, o que já vem sendo aplicado, democratizando o acesso à energia em lugares para os quais a extensão de linha convencional seria muito cara. 
Podemos também utilizar a energia solar diretamente para o aquecimento de água, através de coletores solares, que estão tornando-se cada vez mais populares e já podem ser vistos em muitos telhados pelo Brasil afora. Este sistema serve para o aquecimento residencial de água, e até mesmo para algumas aplicações comerciais industriais, e deve sempre ser complementado por um sistema auxiliar (a gás ou elétrico), no caso de uma seqüência de dias nublados. A importância desta modalidade seria a redução da demanda, permitindo o direcionamento da energia elétrica para outras finalidades. Aliás, poderia economizar-se também gás natural e GLP (o gás de cozinha), principalmente nas aplicações industriais que os utilizam para aquecimento de água.
Para que se tenha uma idéia do tamanho da economia em potencial, cerca de 22% do consumo de energia elétrica no Brasil é residencial. Destes, estima-se que o gasto com aquecimento de água represente até 30% (dados de um documento da ONG Vitae Civilis - diversos documentos produzidos pela entidade podem ser acessados em www.vitaecivilis.org.br). Assim, do total da energia produzida no país, até 6,5% são utilizados para esquentar água nas residências. Dados da mesma ONG indicam que a demanda associada é de 9.000 megawatts (milhões de watts - MW), enquanto que para os setores comercial e industrial que se utilizam de água aquecida estaria em torno de 2.300 e 25.000 MW, respectivamente. Desta forma, o total em potencial que poderia ser liberado para outras aplicações seria de 36.300 MW (só para lembrar, a meta do PAC é oferecer mais 12.300 MW até 2010 e 27.420 adicionais após esta data).
Obviamente, nem toda aquela demanda total deve ser passível de ser atendida pelo aquecimento solar de água, mas mesmo uma parcela dela já forneceria uma contribuição significativa para alcançar os objetivos desejados pelo governo, sem a necessidade de construção de um numero tão grande de usinas hidrelétricas. Mais: com um planejamento adequado do crescimento do setor industrial, boa parte da demanda futura por energia elétrica fruto deste crescimento poderia ser suprida com o aquecimento solar de água, já que a maior parcela da energia requerida por indústrias é justamente para aquecer água para diversos processos.
E quanto aos investimentos? Imagino que com toda a montanha de dinheiro destinada ao seu programa (R$ 78,4 bilhões no setor de energia elétrica), diversas ações poderiam ser feitas para o estímulo ao setor. Por exemplo: desoneração fiscal dos produtos relacionados, estímulo à demanda por particulares (desconto no imposto de renda, por exemplo), programas governamentais de instalação para a população de menor poder aquisitivo, estímulo à criação de empresas energéticas que ofereçam água aquecida via solar (numa espécie de leasing energético diretamente no local de consumo), incentivos fiscais a empresas e instalações comerciais novas que se utilizassem ou de unidades já construídas que se convertessem ao aquecimento solar de água.
Além disso, o investimento em energia solar e o estímulo ao setor poderia ser um fator importante na geração de emprego e renda. É sabido que empresas de porte pequeno a médio (como as que produzem os painéis solares e os sistemas de aquecimento solar de água) geram mais empregos em termos proporcionais, além de produzir renda de forma mais distribuída do que empresas grandes ou gigantes, como as do setor de construção civil.
Assim, vemos que não só a energia eólica, mas também a solar poderia ser utilizada para cumprir boa parte das metas para o setor elétrico do programa governamental. Mesmo que fossem levantadas dúvidas e objeções a uma ou outra, ambas as formas combinadas certamente poderiam suprir integralmente a oferta enérgica desejada e ainda com um impacto positivo extra na economia.
Em meu próximo artigo, pretendo dar continuidade à discussão sobre fontes alternativas de energia, discutindo as vantagens da energia de biomassa para a produção de energia elétrica e mostrando que há mais possibilidades ainda para a concretização de um Programa Ecológico de Crescimento.

Programa Ecológico de Crescimento: 
Energia Elétrica (3)

Principiei a análise por uma das questões sobre as quais mais se têm discutido ultimamente, a da energia elétrica. Nos dois artigos anteriores, mostrei que poderíamos suprir boa parte ou todos os objetivos do PAC neste setor com fontes eólicas, solares (seja em conversão direta para energia elétrica, seja economizando-a com o uso do aquecimento solar de agua), ou combinando-se as duas. Mas as possibilidades não param por aí. A energia solar pode ainda ser aproveitada de forma indireta, através de biomassa (a geração hidrelétrica e eólica também usam a energia solar indiretamente). E como funcionaria isto?
Bem, todas as plantas usam energia solar para crescer e produzir suas flores, frutos e sementes. Para isto, elas utilizam-se da fotossíntese, uma série de reações químicas que produzem matéria orgânica (glicose) rica em energia a partir de gás carbônico e água. A luz solar é imprescindível, pois fornece a energia necessária para que as reações ocorram. Desta forma, a fotossíntese fixa a energia solar em matéria orgânica vegetal, ou biomassa. E há diversas formas de aproveitar-se esta fixação de energia para mover máquinas. Uma delas é bastante familiar aos brasileiros, a produção de álcool combustível a partir da cana de açúcar. O biodiesel, cuja produção está sendo incentivada pelo governo, é outra maneira.
E quanto à geração de energia elétrica, tema deste artigo? Aqui também há diversas formas de aproveitar-se a energia da biomassa. Uma delas, que vem crescendo no Brasil, é o aproveitamento do bagaço de cana que sobra da produção de álcool e açúcar (ou outro subproduto vegetal no caso de outras culturas) como combustível para usinas termelétricas, além de ainda aproveitar o calor gerado para outras aplicações industriais dentro da usina (sistema denominado de co-geração, por simultaneamente produzir calor útil e eletricidade). A palavra termelétrica costuma suscitar calafrios nos ambientalistas (e com razão), devido à produção de gases do efeito estufa. Mas, se a usina é movida pela energia de biomassa produzida a partir de plantas cultivadas, o resultado da conta final das emissões é zero, pois a quantidade de gás carbônico gerado pela queima é a mesma que foi absorvida durante o crescimento da planta (ou que será utilizado pelo próximo ciclo, como queiram).
Um trabalho apresentado em 2004 pela empresa Koblitz mostrou que no Brasil ainda havia um potencial de produção de 12.000 megawatts (milhões de watts - MW) com co-geração usando-se bagaço de cana, mais 3.000 MW com resíduos de madeira, 350 MW com casca de arroz e 1000 MW com outros produtos, numa conta final de 16.350 MW. Mesmo supondo-se que estas estimativas tenham sido excessivamente otimistas e descontando-se os vários novos projetos que foram implantados de 2004 para cá, imaginemos que podemos ter um potencial ainda da ordem de 8000 MW, o que significaria cerca de 2/3 do que o PAC planeja ofertar até 2010 (12.300 MW). Mesmo aceitando-se as estimativas mais conservadoras do Ministério das Minas e Energia, de que haveria um potencial economicamente viável de 1.700 a 3.800 MW, ainda assim representaria uma porcentagem relevante dos objetivos (lembremos que com o plano nacional de biodiesel, pode haver um incremento na geração de resíduos agroflorestais). Melhor ainda: como benefícios extras da co-geração, há ainda a possibilidade de comércio de créditos de carbono. 
Mas falávamos que há várias maneiras de aproveitar-se a biomassa. Uma outra, menos considerada, seria a utilização de óleo vegetal e de coquinhos de palmeiras como o babaçu, tão abundantes em áreas desmatadas da Amazonia, em usinas termelétricas de forma semelhante ao que é feito com o bagaço. De acordo com estudo feito na UNICAMP, poderiam ser produzidas até 260 MW (pelo sistema de co-geração) somente com as cascas de babaçu que já são jogadas fora anualmente. É pouco em termos absolutos, mas temos aqui um imenso potencial inexplorado, que já foi analisado por Rodolfo Salm neste jornal há cerca de quatro anos (“Exploração de palmeiras Attalea: uma alternativa para a crise energética”, Edição nº 341). Resumindo, o interessante é que podemos utilizar áreas já desmatadas e degradadas na Amazônia, ou até mesmo em outros locais do Brasil, para o plantio de palmeiras, como babaçu, inajá, tucum, dendê ou várias outras que produzam grande quantidade de biomassa e sementes oleaginosas, já que elas adaptam-se bem a este tipo de ambiente. Na verdade muitas vezes sequer é necessário plantá-las, basta que não sejam combatidas, dado o sucesso de sua propagação natural nos pastos. Como as áreas alteradas na região amazônica já somam pelo menos 20 milhões de hectares (muito mais no país como um todo), com tal plantio poderíamos obter uma enorme quantidade de óleos vegetais (que poderiam ser utilizados tanto no plano nacional de biodiesel quanto na geração de energia elétrica e alimentação) e subprodutos. E ainda teríamos as vantagens adicionais de empregar um maior número de pessoas (pois a coleta é manual no caso do babaçu), de utilizar áreas que estão degradadas e inclusive de recuperar algumas delas para voltarem a ser florestas, pois as palmeiras prestam-se muito bem para acelerar esta tarefa, que demoraria muito tempo para ocorrer naturalmente conforme o grau de estrago que tenha sido feito.
Com os elevados valores de investimento do PAC no setor elétrico (R$ 78,4 bilhões), acredito que poderíamos fazer muito na área da biomassa. Algumas possibilidades que imagino são: estímulos fiscais a usinas sucro-alcooleiras e outras agro-indústrias ou processadoras que implantem projetos de co-geração; estímulo à produção de palmeiras nas áreas comprovadamente já degradadas por meio de financiamentos, assentamentos (mas com acompanhamento rigoroso e auxílio técnico) e isenções fiscais a pequenas propriedades; viabilização da produção de palmeiras em alguns locais por meio de infra-estrutura adequada; estímulo à modernização às quebradeiras de coco de babaçu para aproveitarem o potencial energético dos resíduos descartados. Não nos esqueçamos também que o governo pretende ainda investir cerca de R$ 179 bilhões no setor de petróleo e gás natural, fadado à extinção, seja em 30, 50 ou 100 anos, e que parte deste dinheiro poderia ser muito melhor aproveitado se investido nas fontes analisadas nesta série de artigos.
Todas as fontes alternativas (incluindo as que não considerei - pequenas centrais hidrelétricas, produção de metano em biodigestores ou a partir de lixões, energia geotérmica) possuem ainda benefícios extras, tais como uma maior quantidade de empregos gerados, fixação do homem no campo, estímulo à produção tecnológica e à pesquisa nacionais, comércio de créditos de carbono e recuperação de áreas degradadas. Neste quadro, é realmente desalentador a escassa criatividade do PAC real, ao focar principalmente as soluções simplistas de sempre, encher nossos rios já saturados de usinas de uma quantidade ainda maior delas e depositar as maiores esperanças nas gigantescas usinas na região amazônica, que terão consequências sociais e ambientais previsivelmente catastróficas. Não foi para isso que lutamos pela redemocratização deste país.
Errata: no primeiro artigo da série, afirmei que os investimentos para obter-se os 12.300 MW planejados pelo PAC até 2010 apenas com fontes eólicas seria de R$ 12,3 bilhões, quando na verdade, pela base de cálculo utilizada, seria de US$ 12,3 bilhões, ou aproximadamente R$ 24,6 bilhões. Pela base ser em dólares, mas o cálculo ter sido feito em reais, o resultado final saiu errado no artigo.


PEC: Energia Elétrica (4)
Ainda há mais opções, solenemente ignoradas pelos políticos e técnicos do governo, que se preocupam apenas com a construção das mega-usinas hidrelétricas na região amazônica, e outras no resto do país que seriam muito danosas a ecossistemas locais (como a usina Pai Querê no RS, que destruirá porção significativa do ecossistema de florestas de araucária, já extremamente fragilizado).
Uma outra fonte de energia renovável é a produção de biogás, o qual contém metano (um parente do gás de botijão) em sua composição e pode ser utilizado diretamente para queima, economizando-se outras formas de energia (entre elas a elétrica) ou indiretamente, alimentando geradores de energia elétrica. O biogás pode ser produzido a partir de diversos tipos de resíduos que contenham matéria orgânica, os quais são digeridos por micro-organismos dentro de certas estruturas (os biodigestores), que impedem a entrada de oxigênio, estimulando assim a produção de metano.
Como fonte de matéria orgânica pode-se aproveitar, por exemplo, dejetos de animais criados em confinamento, como suínos, aves e gado leiteiro. Pela dificuldade de acumular-se a quantidade de resíduos necessária para produção de gás suficiente para alimentar uma termelétrica, o aproveitamento dár-se-ia em nível local, economizando-se energia de outras fontes, além de resultar em claras vantagens ambientais, dado o enorme potencial poluidor de dejetos animais.
Os biodigestores podem também ser alimentados com esgoto doméstico. Um estudo realizado pelo Centro Nacional de Referência em Biomassa da USP (Cenbio) estima que todos os efluentes líquidos da Grande São Paulo permitiriam gerar uma potência de 20 megawatts (milhões de watts – MW), o suficiente para as necessidades de uma cidade de 40 a 300 mil habitantes, dependendo do nível de consumo. O potencial energético deste tipo de fonte pode não ser muito significativo em termos absolutos, mas se extrapolarmos estes valores para as grandes metrópoles brasileiras, este valor certamente aumentaria, além de ser um destino muito mais nobre para os dejetos humanos do que o despejo por aí, in natura ou tratado. Neste caso, obtem-se energia limpa e renovável ao atacar o grave problema de saneamento ambiental.
Mais: diversos efluentes industriais podem também ser tratados com biodigestores, principalmente do setor de alimentos e bebidas. Para se ter uma idéia do potencial, outro estudo elaborado pelo Cenbio calculou que o tratamento de resíduos apenas das cervejarias brasileiras permitiria a geração de uma potência de 20 MW. Já dava para gelar um bocado da bebida que produzem.
O biogás pode ainda ser produzido a partir do vinhoto, o resíduo tóxico das usinas de álcool e açúcar. E aí temos um potencial bem mais significativo. Um estudo apresentado em um congresso realizado em 2006 na UNICAMP mostrou que, com a produção da safra 2004/2005, o potencial estimado era de geração de 645 MW, se o gás fosse usado para movimentar usinas termelétricas. O custo de implantação do sistema ainda é elevado, mas pode ser incentivado tanto pelo mercado de créditos de carbono, quanto por ações de governo.
Outra forma de obter-se gás metano é a partir de aterros sanitários, em cujo interior existem condições de falta de oxigênio que induzem a sua produção a partir da decomposição da matéria orgânica presente no lixo. Um estudo feito pela ESALQ-USP mostrou que pode haver um potencial de aterros sanitários no Brasil até 2010 de quase 315 MW em um cenário conservador e perto de 390 MW em uma perspectiva otimista. O custo estimado do MW pelo estudo ainda era relativamente alto, mas devemos lembrar que o investimento não é só energético, mas também de saúde pública, além de levar à redução de emissões de gases do efeito estufa.
Para completar o rol de opções, temos uma fonte renovável de energia cujo aproveitamento ainda está no estágio experimental ou feito de forma incipiente: o mar. Em tese, pode-se aproveitar a energia gerada por diversos movimentos marítimos, como a subida e descida das marés, o fluxo das correntes ou o movimento das ondas. Segundo Segen Estefen, pesquisador do COPPE (Coordenação dos Programas de Pós-graduação de Engenharia) da UFRJ, o litoral brasileiro poderia suprir até 15% da demanda de energia elétrica do país.
O investimento em novas tecnologias como esta é interessante, pois tem que ser feito em paralelo com o estímulo à pesquisa, parte crucial do desenvolvimento de qualquer nação, e que pode vir a viabilizar tecnológica e economicamente estas opções, no caso de elas serem caras. No começo da implantação do programa do Pró-Álcol no Brasil também havia muitas dificuldades e obstáculos práticos e tecnológicos. O tanto que avançamos no assunto deveria por si só ser argumento suficiente para o investimento em tantas formas de energia alternativas quantas fossem possíveis.
Em todos os casos analisados nesta série de artigos, há um outro ganho adicional. O fato de a geração de energia ser distribuída, ao invés de estar centralizada em poucos locais, diminui os gastos com transmissão. Só para a construção de mais de 4.700 Km de linhas de transmissão na região Norte, parte das quais para interligar as usinas que serão construídas no meio da Amazônia com o restante da rede, o PAC prevê gastos de R$ 5,4 bilhões. Com o investimento em outras fontes energéticas renováveis, este valor cairia significativamente.
Pois bem, até aqui analisei somente alternativas em termos de oferta de energia elétrica. Porém, há dois tipos de ação que ainda podem ser feitos para entrar na equação energética. Uma delas diz respeito à revitalização de usinas e a melhorias nas linhas de transmissão. De acordo com um estudo elaborado na USP em 2001, com a repotenciação de 67 usinas antigas no Brasil poderíamos adicionar mais de 11 mil MW de potência, quase tudo o que o PAC planeja acrescentar até 2010. O custo estimado da adição de parte deste potencial (mais de 8 mil MW): R$ 5,4 bilhões, menos de 10% dos gastos planejados pelo PAC para o setor (R$ 78,4 bilhões) e exatamente o valor a ser gasto com as onerosas linhas de transmissão que serão construídas na região Norte por optar-se por construir hidrelétricas nos confins do Brasil. E isto sem construir nada de novo, sem alagar nada que já não esteja alagado, sem gastar com novas linhas de transmissão, sem novos impactos ambientais.
A revitalização pode ocorrer também com pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), aquelas com potência instalada menor que 10 MW, muitas das quais encontram-se até mesmo desativadas. O mesmo estudo cita que a repotenciação de 600 PCHs em operação poderia adicionar 200 MW à potência instalada no Brasil em curto espaço de tempo, enquanto que a reativação de aproximadamente 600 unidades adicionaria outros 120 MW.
O segundo tipo de ação faria parte do planejamento do crescimento do país. Já que o governo propôs-se a desonerar fiscalmente alguns setores industriais com o PAC, poderia muito bem escolhê-los com base na relação entre seu consumo energético e a renda e o número de empregos que gera. Quanto maior o número de empregos gerados por unidade de consumo de energia, maior poderia ser a desoneração. Desta forma, o planejamento estaria incentivando aqueles setores que melhor fizessem uso da energia, em termos de alavancar a renda do país.


Pacote Ecológico de Crescimento: 
Transportes
O governo pretende investir, pelo PAC, cerca de R$ 58,3 bilhões em estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Destes, a maior parte, R$ 33,4 bilhões, será gasta com rodovias, enquanto que o montante reservado para as ferrovias é de apenas R$ 7,9 bilhões. Dentre as ações mais controversas do ponto de vista ambiental está o asfaltamento das rodovias BR-163 (Cuiabá-Santarém) e BR-319 (Manaus-Porto Velho), além de mais algumas na região amazônica (BR-364 no Acre, BR-230, a transamazônica, no trecho paraense, e BR-156 no Amapá).
Pois bem, há duas principais críticas a estas obras. Primeiro, no caso da BR-163, o objetivo principal deve ser o de escoamento da crescente produção de soja do Mato Grosso (parte de uma das fronteiras agrícolas mais ativas do país, a do arco sul da Amazônia), e possivelmente da também crescente pecuária na região. Estas, juntamente com a extração de madeira, são os principais agentes causadores de desmatamento na região. Com sua melhora, ela certamente induzira à aceleração da expansão agropecuária no Mato Grosso. Portanto, será um incentivo a mais para o desflorestamento por lá, bem como em outras áreas de influência da rodovia, como o que já vem ocorrendo na região de Santarém, próxima à calha do rio Amazonas, uma região até então livre da degradação nessa escala. Mas a cegueira neste ponto é tamanha que um dos objetivos do PAC é justamente “indução ao desenvolvimento em áreas de expansão de fronteira agrícola e mineral”. Sem comentários.
Segundo, já é mais do que sabido que estradas são indutoras de desmatamento por si sós. Ao fornecerem acesso fácil à floresta, começam a ser construídas estradas transversais à principal, a maior parte das vezes de forma clandestina, e depois transversais a estas e a figura que se vê do alto assemelha-se a uma “espinha de peixe”, como é chamada esta forma de devastação à beira das estradas amazônicas. É extremamente ingênuo (para dizer o mínimo) acreditar que os projetos de regularização fundiária e de áreas de manejo e concessão ao longo da rodovia conseguirão brecar a destruição (nem os parques e reservas indígenas são respeitados). A ausência do Estado na imensa região, a promiscuidade de devastadores com as esferas municipais de poder (e por vezes estaduais), a péssima estrutura de fiscalização e o tradicional desrespeito à legislação em toda a região (e mesmo às formas básicas de ordenação social) são razões mais do que suficientes para este ceticismo.
No caso do asfaltamento da BR-163, que terá as piores conseqüências ambientais, há uma alternativa bem mais interessante: a ferrovia. Neste caso, poderia ser construída uma ferrovia que ligasse o centro e o norte do estado de Mato Grosso à ferrovia Norte-Sul, cujo andamento já está contemplado no PAC. Desta, os produtos poderiam seguir por vários caminhos. Uma opção seria para o norte, para o porto de São Luís, uma vez que a ferrovia Norte-Sul será interligada com a E.F. Carajás, que une Marabá, no Pará, à cidade maranhense. Ainda para o Norte, os produtos poderiam seguir via fluvial até Belém, já que a integração da Norte-Sul com a Hidrovia do Tocantins também já está prevista no PAC. Pela mesma ferrovia, os produtos poderiam seguir para o sul, até Anápolis, em Goiás e de lá, através de uma malha ferroviária já bastante razoável, atingir quaisquer dos portos da região Sudeste. Por fim, já que o PAC prevê ainda uma ampliação de ferrovias para o interior do Nordeste, chegando até o centro-sul do Piauí, o escoamento poderia ser feito ainda pelo leste, por quaisquer dos principais portos da região Nordeste, com um ramal que interligasse a ferrovia Norte-Sul com as ferrovias nordestinas.
A opção pelos trens traria inúmeras vantagens. A primeira, econômica, reduzindo os custos de transporte. Há muito tempo que me chamou a atenção o fato de que os trens conseguem carregar muito mais carga por unidade de combustível (para transpor a mesma distância) do que os caminhões, sendo as hidrovias mais eficientes ainda. Desde esta época que eu não entendo por que então não se incentivava mais os trens. Posteriormente, causou-me perplexidade o fato de que, nos últimos 40 ou 50 anos, na verdade deixou-se perder boa parte da malha ferroviária que tínhamos no Brasil (algo quase criminoso em um país pobre como o nosso), que parou-se de investir no setor ferroviário e que o desenvolvimento dos transportes focou-se tanto nas rodovias.
A segunda vantagem seria ambiental, pois evitaria a indução ao desmatamento ilegal e ao agronegócio destruidor (ressalte-se que a agricultura não tem que ser necessariamente nefasta, mas no Brasil ela acaba sendo-o, pela forma como é praticada e estimulada, mas este é assunto para o próximo artigo). Um terceiro aspecto positivo, embora marginal, é que ambas as linhas poderiam ser utilizadas para transporte de passageiros e para promoção do turismo ambiental, dado o maior conforto que podem oferecer, o carisma de que os trens desfrutam no mundo todo e a melhor qualidade da paisagem quando vista de dentro deles, se comparado aos ônibus.
E dentro da idéia de crescimento com menor agressão ao meio ambiente, seria extremamente interessante que se investisse mais em ferrovias em todo o país (exceto na Amazônia, onde também podem induzir a devastação), recuperando linhas desativadas e construindo novas, para aos poucos mudar nossa matriz logística de transporte de cargas de caminhões para trens. O ganho ambiental neste caso é de caráter mais global: menor consumo de combustível fóssil para obter-se o mesmo resultado. E vou mais além. Poderia incentivar-se ainda o retorno do transporte ferroviário de passageiros (as empresas de ônibus que não me ouçam), por várias razões: economia global de combustível, potencial turístico, praticidade. E por aqui também o trem desfruta do carinho da população. Basta conversar sobre o assunto com alguém com mais de 45 anos para perceber a saudade dos tempos do trem. Ou ver o sucesso que as linhas turísticas desfrutam no Brasil. Ou ainda ver a luta aguerrida de inúmeras pessoas e entidades pela preservação da memória ferroviária (uma busca rápida na internet revelará diversos sítios extremamente interessantes).
Ainda considerando-se o transporte de cargas, poderia haver investimentos no transporte fluvial, mas preferencialmente em bacias hidrográficas já bastante impactadas (e são várias), para que não se adicione mais algumas à extensa lista. Mesmo aquelas mais preservadas, como na Amazônia e em partes do Pantanal, poderiam ser utilizadas, desde que seus limites fossem respeitados, o que significa a utilização de barcos de tamanho adequado e a não realização de obras que pudessem interferir fortemente nos ecossistemas locais (como ocorrerá com o Pantanal, que poderá ser imensamente afetado se levar-se a cabo a idéia insana da hidrovia Paraná-Paraguai).

Pacote Ecológico de Crescimento: 
Agricultura
A agricultura, embora não tenha sido contemplada no PAC, pode dar uma importante contribuição para atingir os objetivos de crescimento de forma menos danosa ao ambiente, que é a idéia do PEC (Pacote Ecológico de Crescimento) que venho desenvolvendo aqui.
Mas, antes, vamos ver porque o modelo agropecuário no Brasil, baseado no grande agronegócio (que não será o foco das propostas), é tão criticado por ambientalistas e movimentos sociais. Bem, são inúmeras as razões. Em primeiro lugar, por que este modelo tem sido um dos principais responsáveis, juntamente com a extração de madeira, pela expansão do desmatamento na região da Mata Atlântica, Amazônia e em enormes áreas de Cerrado no Brasil Central (para citar nossos principais ecossistemas, mas o estrago é geral). Atualmente, os principais algozes da expansão das fronteiras agrícolas são a soja e as pastagens para o gado. Mas a cana-de-açúcar vem vindo aí com uma fome de terras danada.
A segunda razão é que o agronegócio tem tradicional e sistematicamente desrespeitado a legislação ambiental. O descumprimento é geral e vai desde desmatamento em áreas maiores que o permitido em cada região, passa pela retirada de vegetação em áreas de preservação permanente, principalmente na beira de corpos d'água, e culmina no uso excessivo e inadequado de fertilizantes e pesticidas.
Terceiro, mesmo quando as atividades são feitas com respeito à legislação, a maneira como o cultivo, a criação animal e o processamento (em usinas, esmagadoras, frigoríficos, etc.) se dão gera um outro grande número de problemas ambientais, como poluição e assoreamento de rios, córregos e lagos e erosão e empobrecimento do solo.
Um quarto problema é que em termos de números de empregos, ou eles são poucos devido à alta tecnificação do cultivo ou são de má qualidade (sendo o corte manual de cana o caso mais emblemático).
Por fim, comparando a agroindústria com outros setores em termos da quantidade e da qualidade de empregos e a devastação que eles geram, acho que a conclusão sobre quais setores são mais interessantes para o desenvolvimento de uma nação torna-se mais do que óbvia. Para ilustrar este ponto, sugiro um exercício mental: imagine a quantidade de sacas de 50 kg de soja ou quantos litros de álcool que são necessários para comprar um chipzinho de computador de alguns poucos gramas. Agora imagine a mesma cena tendo em mente os parâmetros de comparação propostos. No fundo, ao focarmos boa parte de nossas exportações em produtos agrícolas, estamos prestando uma ajuda a outros países, de certa forma exportando indiretamente recursos naturais escassos em outros locais (principalmente terra abundante e água) e mão-de-obra barata e colaborando com seu desenvolvimento, mas às nossas custas.
A alternativa que proponho é um maior incentivo governamental em outras direções, e isto poderia dar-se em quatro eixos, que não são independentes. O primeiro seria o da substituição de importações. Por mais incrível que possa parecer, nós ainda importamos certa quantidade de produtos agrícolas, principalmente trigo, mas também malte e cevada (para a cervejinha) e, pasmem, até arroz, cebola, cacau e coco-da-Bahia! O incentivo a estas culturas pelo governo (seja na forma fiscal, de empréstimos, subsídios) poderia dar-se preferencialmente para propriedades onde predominassem culturas de exportação, como a soja, por exemplo. Do ponto de vista ambiental, não parece haver muito lucro com isso. Mas perda também não há e tentamos aqui propor alternativas para o crescimento e a substituição de importações é sempre algo interessante para um país. E de uma perspectiva global, o desestímulo ao comércio internacional (pela diminuição de importações para cá) possui um ganho ambiental, pela redução na emissão de carbono que o transporte de longa distância acarreta.
O segundo eixo seria a ocupação inteligente de áreas degradadas. As estimativas da extensão destas áreas no território brasileiro são variadas, algumas chegam a afirmar que elas somam 90 milhões de hectares (equivalente ao estado de Mato Grosso inteiro). Boa parte destas áreas ou foram desmatadas e abandonadas ou são pastagens antigas, inviáveis para produção por terem empobrecido demais o solo. Pois bem, a proposta do PEC é que haja um incentivo à ocupação agrícola inteligente de parte destas áreas, concomitante a um desestímulo a novos desmatamentos e a um aumento de fiscalização em relação à retirada ilegal de madeira.
E como seria tal ocupação? Algumas espécies se dão bem em áreas degradadas. As mais interessantes são as palmeiras, já tratadas nesta coluna em diversas ocasiões. Elas são interessantes porque podem produzir ao mesmo tempo alimento e combustível (na forma de óleos ou de carvão feito de seus coquinhos) e não são culturas anuais, ajudando a recuperar o solo. Algumas árvores de silvicultura, como Pinus e eucalipto, também não são muito exigentes. Então, a expansão desenfreada destes cultivos que está ocorrendo em algumas regiões poderia ser brecada em favor de incentivos à sua implantação somente em áreas degradadas, especificamente onde fosse muito difícil a sua propagação para ambientes naturais, pois elas são pragas invasoras bastante eficientes. Neste eixo já podemos sentir varias vantagens ambientais evidentes.
O terceiro eixo seria o incentivo à criação e ao cultivo de produtos com maior valor agregado. Neste caso a lista é extensa e pode incluir, entre outros, flores, carnes e frutas exóticas, vegetais nobres, plantas terapêuticas, entre outros. O maior valor agregado gera mais renda e empregos por área que cultivos em grande escala e é a opção mais interessante para pequenas e médias propriedades, outro foco do PEC. Faria parte deste eixo também um incentivo à agregação de valor aos produtos agropecuários tradicionais de exportação, bem como ao cultivo daqueles produtos que gerassem mais emprego por hectare, sejam os de larga escala ou não.
O quarto eixo é justamente o incentivo a pequenas e médias propriedades juntamente com um programa decente e inteligente de reforma agrária (não este que nos é apresentado). Este programa incluiria, além da desapropriação (principalmente em locais onde a legislação ambiental tenha sido flagrantemente desrespeitada) e distribuição de terras, uma fiscalização rigorosa de sua utilização e destino, para coibir alguns abusos que infelizmente ocorrem, aliado a um forte apoio e acompanhamento técnicos constantes. Este poderia ser feito inclusive envolvendo-se as universidades públicas, aproveitando-se do entusiasmo e motivação comuns aos universitários. Aqui se ganha em termos sociais, ao garantir emprego e renda para um maior número de pessoas no campo do que se obtém com cultivos em larga escala, o que é sempre interessante para movimentar a economia do país.

Autocrítica
Um leitor não gostou da idéia que propus do PEC, o Pacote Ecológico de Crescimento (uma série de alternativas ao PAC nas áreas de energia elétrica, transportes e agricultura que permitissem ao país crescer, mas sem produzir os impactos ambientais deste). Ele criticou-me por eu não ter me posicionado contrariamente à própria lógica do crescimento. Embora a minha intenção fosse justamente tentar ver o que seria possível e viável dentro do sistema e da atual conjuntura, o leitor não deixa de ter razão, uma vez que esta estrutura é inviável já no médio prazo.
Praticamente todos os analistas e planejadores econômicos possuem uma visão de curtíssimo prazo: olham apenas como as economias podem crescer o máximo possível de um ano em relação ao anterior; no máximo planejam um período de 5-10 anos, mas sempre sob a ótica da necessidade quase esquizofrênica de crescimento (quando não apenas para o enriquecimento próprio ou de um grupo a que pertençam). Pouquíssimos são capazes de dar um passo atrás e olhar o quadro geral e as consequências futuras deste comportamento.
Mas é preciso sim fazer tal análise e criticar a lógica inerente à economia da sociedade contemporânea, que está baseada na necessidade de crescimento contínuo e no aumento do consumo pelo consumo. Isto porque, pensando no assunto um pouco, a conclusão a que se chega é tão simples quanto óbvia: não há como crescer indefinidamente e, a continuarmos assim, o sistema está fadado ao colapso. A razão é que, para crescer, precisa-se sempre de mais matéria-prima e oferta de energia. Ambas são finitas, logo o sistema tem um limite estrutural. Pode-se argumentar que há algum espaço para crescimento por aumento de produtividade ou via aumento de valor agregado, mas ambas as formas são limitadas, e para a segunda há também a necessidade de mais energia, embora não de matéria-prima.
O limite do petróleo e das fontes de energia e matéria-prima não-renováveis é óbvio. Um dia acabarão, mais cedo ou mais tarde. Mas mesmo as energias e matérias-primas renováveis têm um teto - que ainda está longe de ser atingido, é verdade, mas é um limite de qualquer forma. Mesmo que represemos todas as quedas de água de todos os rios, que destruamos toda a vegetação do mundo para produzirmos energia de biomassa ou que cubramos toda a superfície terrestre de placas solares e geradores eólicos, haverá um ponto final, pois não haverá mais nem quedas e nem espaço para geradores e plantações. E é justamente por isso que boa parte dos ambientalistas critica tanto a lógica do sistema, pois até que o mundo se dê conta deste limite óbvio, poderemos ter feito um estrago muito maior que o que já fizemos, talvez irreversível.
Um outro aspecto extremamente triste do nosso modelo é que mesmo este crescimento econômico não tem trazido justiça social na proporção do aumento de riqueza global. Assim, não há distribuição de renda e a disparidade entre ricos e pobres diminui muito pouco, quando não aumenta.
Contudo, mesmo sendo ambientalmente inviável e socialmente injusto, sempre há algum ganho social com o crescimento, nem que seja um aumento na quantidade de papelão disponível aos catadores (ou para servirem de cama aos moradores de rua). Mesmo em termos menos dramáticos, a sociedade como um todo ganha qualidade de vida com o crescimento, embora a disparidade social seja mantida. É aí – e considerando que na atual conjuntura não há muito espaço para uma forte mudança na estrutura das sociedades, o que só aumenta a necessidade de ficarmos insistindo em sua importância – que se situa a minha proposta com esta série de artigos sobre o PEC que encerro aqui, sempre com a esperança de que seja um crescimento socialmente mais justo.
Olhando-se todas as alternativas que me esforcei para compilar, fico com um sentimento ambíguo de entusiasmo e desânimo. Entusiasmo por saber que há possibilidades concretas e viáveis, as quais inclusive poderiam trazer uma série de benefícios extras, e que há muitas pessoas preocupadas e pesquisando seriamente estas alternativas. No campo da energia elétrica e da agricultura, o número de publicações especializadas sobre o assunto é imenso, e em inúmeros casos os pesquisadores e técnicos descem a níveis de detalhe impressionantes, analisando a viabilidade econômico-financeira das alternativas, apresentando sugestões de políticas públicas bastante específicas, ou descrevendo as barreiras a serem vencidas. Desânimo por sentir que não só o governo, mas todo o rolo compressor e formador de opinião, composto pelo empresariado brasileiro e a grande mídia corporativa, farão de tudo para que usinas hidrelétricas como Belo Monte, no Xingu, e Jirau e Sto. Antônio, no rio Madeira, saiam do papel o mais rapidamente possível. E isto a que custo seja, mesmo que atropelando as leis, o IBAMA e a ministra Marina Silva, que, aliás, está tornando-se cada vez mais meramente decorativa (embora pudéssemos estar até muito piores sem ela). As recentes declarações de Lula atestam bem para o fato. Porque tal insanidade se perpetua em nossa sociedade? Uma boa resposta foi dada por Al Gore em seu filme, “Uma verdade inconveniente”: “É impossível fazer alguém entender uma coisa, se este alguém é pago para não entendê-la”.





