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A festa e a conta da energia fóssil barata 

 Os combustíveis fósseis respondem por 84% da energia consumida no 

mundo, e sua produção e queima são responsáveis por 75% das emissões de 

gases de efeito estufa1. No caso do CO2, o principal gás estufa, o uso de 

combustíveis fósseis é responsável por 87% da emissão total, como se vê na 

figura 1. 

 

Figura 1 – Evolução histórica da emissão de CO2 por combustíveis fósseis e uso da 

terra. Figura preparada por Max Roser com base em dados de Global Carbon Project, 

https://doi.org/10.18160/gcp-2019. 

 O carvão, e mais tarde o petróleo e o gás natural, forneceram a energia 

que sustentou a revolução industrial, e criou a crise ambiental mais grave já 

criada pelo ser humano. Essa crise envolve o aquecimento global, seu 

emblema, e outros, como a poluição do ar, que mata pelo menos cinco milhões 

de pessoas a cada ano – isso será tratado em outro artigo neste blog.  

https://doi.org/10.18160/gcp-2019


O aquecimento global é ilustrado na figura 2. Segundo o 6º Relatório do 

Painel Internacional de Mudança Climática (IPCC), tornado público este ano, a 

temperatura média da superfície do globo aumentou 1,06ºC em relação à do 

início da industrialização. A mudança é maior nas regiões árticas e 

continentais, onde varia de um ponto para outro.     

 

Figura 2 – Aquecimento global no último meio século. Ele é maior, e continuará a ser, 

nas regiões polares e nos continentes. Fonte: www.BerkeleyEarth.org. 

 

A tecnologia derruba o preço das coisas  

 O preço de algumas coisas, como computadores e telefones móveis, cai 

muito rapidamente com o avanço do mercado e da tecnologia desenvolvida 

para atendê-lo. Já outras, como carros, geladeiras e casas, são hoje pouco 

sensíveis a esses avanços. A queda diferenciada do custo de alguns produtos 

deve-se à chamada curva de aprendizado – ou curva de experiência – e é 

descrita pela Lei de Wright, cuja origem foi a observação do engenheiro norte-

americano Theodore Wright, em 1936, de que sempre que o volume de 

fabricação de uma aeronave duplicava seu custo de mão de obra caia 20%. 

Esse fenômeno foi observado no avanço da produção de vários bens, e para 

cada um deles a fração de redução do seu custo tem um valor particular e 

específico. A lei de Wright, de caráter universal, foi formulada em termos 

matemáticos como uma lei de potência, ou lei exponencial.  

 É frequente que o volume acumulado de produção de um bem também 

cresça exponencialmente com o tempo. Por isso, a curva de aprendizado, 

descrita pela lei de Wright, tem a forma matemática de lei exponencial também 

em relação ao tempo. O mesmo pode acontecer com o desempenho do bem 

http://www.berkeleyearth.org/


considerado, se medido de forma adequada. O exemplo mais notável de 

aumento exponencial de desempenho é a lei de Moore. Formulada em 1965 – 

ligeiramente modificada em 1975 – por Gordon E. Moore, um dos fundadores 

da Intel, essa lei diz: o número de transistores de um microprocessador dobra a 

cada dois anos. A lei de Moore vem sendo obedecida até o ano 2020. Está em 

vias de falhar, até mesmo porque a tecnologia de chips de estado sólido está 

se exaurindo. Mas a computação quântica, que parecia um sonho, pode em 

breve se tornar realidade, e com ela virá um salto gigantesco.  

Seguindo a lei de Moore, o poder dos microprocessadores tem 

aumentado de forma exponencial, e hoje a capacidade de processamento e a 

memória de um telefone móvel são muitíssimo maiores do que as do maior 

computador existente em 1969, quando o primeiro homem foi enviado à Lua. 

 Também o preço dos computadores, e de qualquer componente de alta 

tecnologia da informática, decai exponencialmente. Isso aumenta o mercado, o 

que por sua vez aumenta o investimento na tecnologia do produto, e assim 

segue a dinâmica de retroalimentação. Em 1931, Thomas Watson, presidente 

da IBM, declarou: “Acho que o mundo tem mercado para uns cinco 

computadores”. Mas veio o transistor, e este mudou o mundo. Esse mercado 

atingiu a casa de milhares de computadores do tamanho de uma geladeira nos 

anos 1960 e, com a criação dos computadores pessoais, o atual mercado de 

bilhões de PCs, notebooks, tablets e poderosíssimos telefones móveis, nas 

mãos de adultos e crianças de todas as classes sociais. 

 Essa extraordinária velocidade de avanço só ocorre em produtos de alta 

tecnologia. Um telefone móvel ou notebook é essencialmente um pacote 

tecnológico, bem como todo o sistema que interconecta esses vértices em 

rede. Tudo muda quando se trata de malhas viárias, de malhas de transmissão 

de energia elétrica, de usinas convencionais de energia, de minas de carvão ou 

poços de petróleo. Em qualquer atividade econômica, há ganhos progressivos 

de produtividade, mas o ritmo do avanço é drasticamente diferenciado.  

 Geralmente, o ritmo de aumento do desempenho e de redução do custo 

de produtos é pequeno quando suas unidades são muito grandes. Mas há 

exceções, e as duas mais notáveis delas estão no campo de uso de energias 

renováveis: as energias do sol e do vento. Como resultado, tanto a energia 

fotovoltaica quanto a energia elétrica eólica são hoje mais baratas do que a 

energia de fontes fósseis, e são quase isentas de emissão de poluentes. São 

maravilhosamente limpas! O destino do petróleo, do gás natural e, 

principalmente, do carvão é ficar intocado no subsolo. Isso independe de 

qualquer inteligência, ou falta de inteligência política. Mas a inépcia política 

pode retardar em décadas a cessação do uso do fogo para geração industrial 

de energia. Para encerrar mais rapidamente essa „era do fogo‟, é importante 

que os governos estimulem a produção e o consumo de energias renováveis. A 

maior força de oposição a essas iniciativas parece ser oriunda do lobby das 

poderosíssimas empresas petrolíferas. 



Energia fotovoltaica 

 Quando inventados, em meados dos anos 1950, os dispositivos 

fotovoltaicos – que convertem diretamente luz em energia elétrica – eram 

simples, caros e pouco eficientes. O equivalente a um painel solar moderno, 

que gera 320 watts de energia, custaria mais de meio milhão de dólares. Não 

havia mercado para tais dispositivos, exceto em naves especiais. 

 A partir de 2009, os painéis solares tornaram-se comerciais com a ajuda 

de estímulos governamentais, e a curva de aprendizado vem gerando rápida 

redução de custos. Hoje a energia fotovoltaica já é mais barata do que a de 

fontes fósseis, e a diferença provavelmente irá se tornar enorme na presente 

década. A queda de custos é ilustrada na figura 3. 

 

 
 

Fig. 3 – Queda de custos da energia fotovoltaica nos últimos 10 anos. A faixa de 

sombra cinza mostra o custo da energia elétrica de origem fóssil. Vê-se que a energia 

fotovoltaica já tem preço menor do que a fóssil.  Fonte: Ramez Naan2. 

 

 O decaimento dos custos, mostrado na figura 3 é exponencial, o que se 

torna claro em um gráfico em que o custo é mostrado em escala logarítmica. 

Nesse caso, as linhas de redução de custos se tornam retilíneas. O preço 

também cai exponencialmente com a capacidade instalada acumulada, como 

se vê na figura 4. Em 2019, os painéis solares respondiam por apenas 2% da 

produção de energia elétrica no mundo. Embora modesta, essa contribuição 

superava em muito as predições feitas uma década antes. Previsões de 

governos, organizações e especialistas, mesmo bem recentes, da redução do 

custo da energia fotovoltaica também ficaram muito aquém do realizado. Já 

estamos, não anos, mas décadas à frente das previsões. A aplicação da lei de 

Wright nos leva a concluir que, na China, Índia e EUA, que contribuem com 



dois terços da produção, em 2035 a energia fotovoltaica deverá estar custando 

cerca de um centavo de dólar por kWh2. O futuro está chegando antes do 

previsto, e políticas governamentais proativas poderiam muito bem antecipar 

sua chegada. 

 

 
 

Fig. 4 – Evolução do custo dos painéis solares com a capacidade instalada cumulativa. 

Gráfico em escala logarítmica. Fonte Ramez Naan2. 

 

Eletricidade eólica 

 O uso intensivo da energia do vento para usar eletricidade também é 

fenômeno recente. Dez anos antes, havia muito pouca eletricidade eólica. Em 

2019, as usinas elétricas eólicas já somavam capacidade instalada de 651 GW 

e forneciam 5,3% da eletricidade consumida no mundo. Segundo Max Roser1, 

entre 2009 e 2019 o custo médio da eletricidade eólica produzida em terra caiu 

70% e igualou-se em 2019 ao da energia fotovoltaica, ambos valendo US$0,04 

/kWh, valor bem abaixo do da energia elétrica de fontes fósseis. Como o preço 

da energia fotovoltaica vem caindo mais rapidamente, ela se tornará bem mais 

barata do que a eólica. Mas é importante investir nas duas, por pelo menos 

duas razões. Em locais de alta latitude, a insolação é muito baixa, e neles a 

energia fotovoltaica tem custo bem maior do que o da média mundial, que até 

agora citamos. Tanto a fotovoltaica como a eólica são energias intermitentes e 

suas janelas de oscilação são distintas. À noite, não há energia fotovoltaica, 

mas o vento não cessa e em alguns locais ele pode ser bem intenso à noite. 

Tanto a insolação quanto o vento são sazonais, mas suas estações não são 

necessariamente coincidentes. 



Estabilidade da rede e armazenamento de energia 

 As usinas termelétricas podem ser ativadas ou desativadas – com algum 

retardo – para atender a demanda. Elas nos dão esse tipo de confiança, o que 

é uma pena! As usinas hidrelétricas tradicionais podem ser ativadas ou 

desativadas, total ou parcialmente, em questão de segundos. Mas o 

fornecimento intenso de energia elétrica intermitente pode causar severas 

instabilidades na rede elétrica – a nível que pode ser local, nacional ou 

internacional – a menos que suas oscilações sejam de alguma forma 

compensadas e o fornecimento fique em equilíbrio com a demanda. 

 Uma maneira de reduzir o desequilíbrio entre oferta e demanda de 

energia elétrica é a prática de preços ao consumidor que se alteram com a 

oferta e a demanda. Com isso, grandes consumidores sincronizam seu 

consumo com as alterações de preço: consomem muito quando os preços 

ficam baixos e pouco quando eles sobem. Isso ameniza, mas não sana o 

problema. É indispensável armazenar energia quando ela está farta para 

disponibilizá-la na rede quando a produção fica abaixo do consumo. As 

baterias eletroquímicas são muito convenientes e, portanto, muito usadas para 

armazenar energia elétrica. Até recentemente, elas eram muito caras. Na figura 

5, pode-se ver o abaixamento de custo de baterias de íons de lítio, as mais 

usadas, com o aprendizado. Nota-se que, a partir de 1996, a produção 

acumulada dessas baterias cresceu rapidamente, com correspondente queda 

do custo. Isso reduziu muito o preço de carros elétricos, que estão em vias de 

se tornarem competitivos com os carros poluentes convencionais. Duas 

baterias de carros elétricos merecem menção, como exemplos: 

Nissan Leaf 40kWh. Custo em 2018: US$7.300 (custaria US$300 mil em 1991) 

Tesla Model S750 75kWh. Em 2018 US$13.600 (custaria US$564 mil em 1991) 

 

 E os preços seguem caindo. Em 2023, ele pode ser US$100/kWh 

(https://www.visualcapitalist.com/electric-vehicle-battery-prices-fall/) e uma 

bateria equivalente à Tesla S750 custará US$7.500, o que tornaria o carro 

elétrico competitivo sem qualquer incentivo governamental.  

O número de fabricantes aumenta e as baterias ficam mais duradouras. 

Toda uma malha de pontos de recarga de carros elétricos está sendo montada 

em vários países, em hotéis, em shopping centers, em estacionamentos 

(alguns sombreados com painéis solares), com voltagem mais elevada para 

carregamento mais rápido. Em casa, os proprietários podem recarregar seus 

carros com a voltagem disponível. Combinados, esses fatores promovem o uso 

do carro elétrico e, pela lei de Wright, derrubam o seu preço. 

Mais poderosas (em capacidade de acumulação de energia) do que as 

baterias eletrolíticas são as usinas hidrelétricas reversíveis (UHR), também 

conhecidas como baterias hidráulicas3. A energia hidrelétrica é produzida pela 

https://www.visualcapitalist.com/electric-vehicle-battery-prices-fall/


energia potencial gravitacional da água ao descer de um reservatório superior. 

Em uma usina hidrelétrica convencional, após a queda a água segue o curso 

d‟água e ali não é mais usada para gerar eletricidade. Mas a usina pode ser 

modificada para operar de modo reversível. Primeiro, constrói-se um pequeno 

reservatório abaixo da usina para reter parte da água que cai, e essa água é 

bombeada, usando eletricidade, de volta para o reservatório superior. A mesma 

água é usada para gerar energia elétrica, ciclicamente. Em cada ciclo, perdem-

se uns 20% da energia gerada, mas como o bombeamento é feito quando a 

energia está disponível na rede a preço bem menor, o negócio pode ser 

compensador. E há outra vantagem envolvida na operação: a queda do nível 

do reservatório superior, que ocorre em períodos de estiagem, pode ser 

reduzida ou eliminada, o que é benéfico para a paisagem, o meio ambiente, a 

piscicultura e o turismo.  

 
Fig.5 – Evolução do preço de baterias de íons de lítio com a produção acumulada. 

Fonte: Max Roser1  

 

 Usinas hidrelétricas totalmente reversíveis (UHTR) têm sido construídas 



em locais com topografia especialmente conveniente, em que o curso fluvial é 

pequeno ou até mesmo inexistente. Dois pequenos reservatórios, um superior 

e outro inferior, são construídos, e em alguns casos o conjunto só perde água 

por evaporação: a água que desce é inteiramente bombeada de volta quando o 

preço da eletricidade está convenientemente baixo, em um ciclo geralmente 

diário. Em 2020, já havia no mundo UHTR com potência instalada total de 127 

GW – para termos de comparação, a potência instalada das hidrelétricas 

brasileiras soma hoje 108 GW.  Em uma UHTR na Austrália, com potência de 

0,27 GW, a água perdida por evaporação é produzida por um poço artesiano, 

na superfície do reservatório superior foi instalada uma usina fotovoltaica com 

potência de 0,20 GW, e o reservatório inferior é o buraco de uma mina 

abandonada! 
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