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A biomassa na transformação do sistema internacional

A B IOMASSA

NA

TRANSFORMAÇÃO DO SISTEMA INTERNACIONAL1

The Role of Biomass in the Transformation of the International Oil Scenario
José Alexandre Altahyde Hage 2
Resumo: O objetivo deste artigo é demonstrar que há efetivamente um grande conflito pelo controle
dos bens denominados hidrocarbonetos, entre eles o petróleo. O empenho de se fazer controle irrestrito
às reservas petrolíferas do Oriente Médio e adjacências só dá a entender que tal conflito tende a continuar.
No entanto, fazendo uso da estratégia, como ação racional, alguns países, entre eles o Brasil, podem
escapar dessa lógica crítica e fomentar privilegiado espaço nas relações internacionais ao tirar proveito
justamente de suas peculiaridades físicas e naturais, bastante propícias para a confecção de combustíveis
renováveis. A biomassa tem toda a possibilidad e de emergir como o mais relevante combustível
renovável, e fazer com que o Brasil tenha papel de destaque no conturbado sistema internacional.
Palavras-chave:

Estratégia, petróleo, relações internacionais e biomassa e ciência.

Abstract: This paper aims to confirm the existing international struggle for controlling energy goods,
such as petroleum. The attempts for the control of the Middle East area are an example of the increasing
struggle for oil. However, some countries, including Brazil, can make a rational use of this strategy by
promoting a privileged space in the international arena and making use of its physical and natural
peculiarities which are highly favorable to the production of renewable energies. Biomass has a great
potential of emerging as the main renewable fuel, leading Brazil into playing a prominent role in the
belligerent international oil scenario.
Keywords: Strategy, petroleum, international relations, and biomass and science.

1 I NTRODUÇÃO
Toda eco nom ia internacional guarda
alguma depen dênci a em relação aos combust íveis fósseis. Industr iali zados ou em
desenvolvimento, os países não enxergam a
possibilidade de manter o desenvolvimento e o
cotidiano das relações internacionais sem
consumir os denominados hidrocarbonetos.
Entre estes, o elemento energético de maior
importância política e econômica, certamente,
continua sendo o petróleo.

Por isso, não seria inconsistente dizer
que o petróleo é ainda o bem energético de
maior destaque na economia internacional,
com poder suficiente para imprimir conflitos
por causa de sua escassez ou abundância.
Expliquemos. Se há falta de petróleo, todo o
mundo, sobretudo as grandes potências consumidoras, se alarma em virtude do papel
que o energétic o representa, o de ser um
produto estratégico, sem o qual a consecução
do poder do Estado enfraquece.
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Por outro lado se as reservas do óleo são
abundantes, da mesma forma as potências
não ficam indiferentes. Isto porque elas procuram fazer justamente aquilo que se pede a
um país com situação de potência, pôr em
prática o exercício da estratégia e garantir, o
quanto antes, a segurança energética que só
é possível a partir de resguardos políticos
sobre as reservas. O resultado do embate
entre Estados, que partindo do mesmo propósito procuram angariar segurança energética com o controle de novas reservas, só
pode ser a crise internacional.
Por estratégia pensamos no uso de estudos e planejamento que o Estado faz sobre
um determinado item que, se houver negligência, poderá acarretar crises e problemas
para o equilíbro, interno ou não, do próprio
poder político. Trabalhar com a égide da
estratégia não significa, à primeira vista,
filiar-se somente ao poder militar – o que
resultaria em reducionismo, mas sim deixar
patente que em determinados pontos o plano
de ação de um país não deve partir dos agrupamentos privados, empresaria is, mas de
uma combinação de concepções entre o poder
público e o empreendime nto particular, sem
a preeminência do segundo, porém um corpo
o mais perto possível de uma visão coesa a
respeito da projeção do Estado (SILVA, 1981).
O petróleo tem duas implicações geopolíticas relevantes, embora sejam evidentes:
é um ener gético geograficamente concentrado e de exploração finita. O primeira quer
dizer que esse insumo passa a ser controlado,
politicamente, pelos países que o produzem,
os loc alizados no Ori ent e Méd io, mai s a
relevante participação russa na Ásia Central.
Já a segunda implicação significa que o uso
econômico do carburante não é divorciado de
preocupação, visto que sua existência é limitada no tempo, cabendo apenas calcular seu
tempo de vida.
Assim, por serem insumos estratégicos,
geograficamen te concentrados e finitos, o
petróleo, o gás natural e outros carburantes
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são passíveis de disputas e conflitos que, em
ge ral, criam cisões gr av es nas re laçõ es
intern acionais, dando a enten der que seu
controle e uso só são pertinentes para aquelas
potências que têm pressupostos de pode r
para suportar as crises que o tema inaugura.
Entre outras questões, esta é uma grande
razão para tantos conflitos no Oriente Médio.
Cl aro, pr oc ur ar em os nã o pe ca r po r
simplificações. É fato que a contabilidade que
se dirig e a compreender os números e as
reservas de petróleo não são, obrigatoriamente, as mesmas que se dirigem ao gás natural e ao carvão mineral. Embora não tenha
a mesma centralidade regional do petróleo,
o gás natural também é elemento de preocupação para os produtores árabes e russos,
bem como para os grandes consumidor es,
como os norte-americanos e chineses.
Contudo, mesmo sendo elemento gasoso,
sólido ou líquido, os hidr ocarbonetos não
perdem sua função estratégica para os países,
nem sua coloração conflituosa por causa de
sua negociação. Tanto assim é que o Brasil
começou 2006 com um novo conflito diplomático em sua agenda, com a tomada que
o Est ad o bo livian o imprimiu no s sít ios
de explo raç ão de gás nat ura l feitos pel a
Pe tr ob rá s, fa ze nd o co m qu e ma is um a
que stão reg ion al sej a adm ini strada . Por
enquanto, o embate diplomático entre Brasil
e Bolívia dificulta o empenho de se valorizar
a integração regional, como o Mercosul, e o
próprio princípio de cooperação energética. 1/
Ma s se os te ma s li ga do s à po lí ti ca
internacional da energia não são reduções
deterministas, tendo em vista que os Estados
não teriam condições de escapar aos ditames
1/

É certo que esse tema necessita ser mais bem analisado. Pelo fato de ser um texto breve sobre energia e
biomassa, preferimos não abordar amplamente o
assunto para não ficar superficial. Indicamos, para
isso, a tese de doutorado denominada Bolívia, Brasil e
a Guerra do Gás apresentada ao depto. de Ciência
Política da Unicamp, 2006.
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da natureza, esta sendo não muito favorável
àquele s pob res em hid rocarbo netos, logo
teremos em mente que há sim necessidade
de exercitar aquilo que é a chave de consecução de uma grande potência, a estratégia
na condição de uso racional que o poder
nacional tem de ter em grande escala.

o qual os Estados se relacionam, imprimindo
seu peso e fazendo com que eles obtenham
vantagens sobre os outro s de menor peso
(ARON, 1986). Portanto, é um arranjo político
vivido por Estados que procuram defender
seus intere sses, mesmo que a ferramenta
para tal seja o conflito em todas as dimensões.

Usar essa ferramenta de primeira ordem
para que o Estado , o poder nacio nal, não
venha a ter contrat empos perigosos em
sua segurança energética, e se debruçar na
pesquisa e tecnologia de novos insumos, é
arregimentar esforços para superar os limites
dados pelo excesso de uso de poucos combustíveis, e direcionar atenção redobrada para a
missão de se confeccionar novos combustíveis
que tenham a ver com a realidade da qual o
país faz parte, e não negligenciá-la.

Esse conflito pode ser um embate diplomático, para depois evoluir até o emprego da
guerra. Assim, há como perceber, para Aron,
que a conformação desse sistema é feita sob
a anarquia, já que as potências se encarregam
de organizá-lo, e não um ente superior, como
um governo mundial; e dificultoso para os
países periféricos, visto que eles não têm elementos para contestar as decisões tomadas
pelo concurso do Hemisfério Norte: Estados
Unidos, Europa Ocidental e Japão.

Dessa forma, falar de países com potencialidad e e competência cien tífica para a
criação de novo s combustív eis, é falar do
Brasil com a biomassa, com o álcool combustível e outros elementos renováveis. Eis uma
importante missão política e econômica que
o País tem de enfrentar no decorrer deste
século, a de se empenhar para diminuir, ao
grau do possível, a presença dos carburantes
na matriz energética nacional e em contribuição com os assuntos internacionais.

Aqui há um conceito que merece explicação. O sistema internacional é um arranjo
político em que as grandes potências normalmente imprimem sua visão de mundo, buscando aquilo que para elas é essencial para a
sobrevivência de seu poder político, por isso
o in tere sse é co nv oc ado. Mas temo s de
precisar o que é o interesse neste caso, o chamado “interesse nacional”. Podemos dizer que
o interesse nacional é uma escolha temporal,
é uma projeção que o Estado elege como a
mais importante e, no futuro, procura concretizá-la (BULL, 2002). Ainda persiste, para
os países mais bem situad os no sistem a
intern aciona l, que rea lizar os intere sses
nacionais é baixar a vulnerabilidade junto à
produção de petróleo.

Eleger a biomassa como missão de política não sublinha apenas a relevância econômica e ambiental de se utilizar combustível
renovável e relativamente limpo. Vai além
disso, representa buscar mudanças de status
que o Brasil ocupa no sistema internacional,
meio que, classicamente, é conformado pelas
grandes potências do Hemisfério Norte.

2 SISTEMA INTERNACIONAL E E NERGIA
O sistema internacional é uma conformação de relacionamentos coordenados, em
grande parte, pelos países que apresentam
maiores fatores de poder militar, econômico
e tecnológico. De acordo com Raymond Aron,
podemos pensar o sistema internacional sob

Eis uma questão grave, porque na conservação do sistema, para que ele seja conveniente para uma política de poder, os bens
ene rgé tico s não são cambiávei s, são ele mentos que devem ser agregados de forma
segura e permanente nas mãos dos Estados.
Isto daria a entender que o convívio entre os
arranjos institucionais de cooperação, como
tratados e integração, e os assuntos energéticos não seria permeado de boa vontade e
virtude em razão de alimentar aquilo que
Biomassa & Energia, v. 2, n. 4, p. 301-310, 2005
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pode ser um contratempo aos Estados ciosos
de seu espaço:
“Politicamente, o ponto importante é que
apenas os poucos países industrializados
de maior capacidade são capazes de pensar
seriamente em tornar-se independentes no
qu e to ca o fo rn ec im en to de en er gia. ”
(WALTZ, 2002).

E ainda sob esse prisma, relacionando
o sis te ma internacio nal com ener gia, é
pertin ente trazer a opin ião de Gilberto
Vasconcellos e Bautista Vidal. Os estudiosos
da biomassa acreditam que só há coerência
em procurar compreender a função do atual
sistema de Estados se considerarmos o papel
representado pelo petróleo na conformação
da grandes potências mundiais. Mais do que
isso, só há sistema internacional, da forma
atual, porque antes houve abundância de
carburantes no Hemisfério Norte, possibilitando a conversão desses itens em elementos
fundamentais para a Revolução Industrial e
o crescimento econômico.
A grand e exist ência de carbura ntes
na Europa Ocidental e nos Estados Unidos,
de 1870 até 1930, contribuiu para o crescimento industrial das potências, sobretudo
do segundo. Energia abundante e barata era
o que se nec essi tava para a ele vação da
república americana à condição de potência
econômica e militar. Da mesma forma, esse
benefício existiu também para os europeus
100 anos ante s da asce ns ão amer ic ana
(VASCONCELLOS e VIDAL, 1998).
Continuando a análise de Vasconcellos
e Vidal, por ter havido uma rede, uma solda
que ligara as potências metropolitanas às
outras regiões do mundo, pela colonização ou
por influências variadas da cultura e dos
métodos de se exercer diplomacia, o modelo
de de se nv ol vi me nt o re sp on sá ve l pe la
industrialização tradicional e pioneira acabou
deitando raízes também no sul. Vale dizer
que os conce itos de progresso e desenvolvimento econômico presentes no México, no
Biomassa & Energia, v. 2, n. 4, p. 301-310, 2005

Brasil, na Índia etc. são reproduções daquilo
que havia sido feito na Europa. Assim, dentro
de uma lógica evolutiva, modernizar-se
significava seguir o que já havia feito as
metrópoles.
Portanto, a confecção de uma economia
que fosse congruente com a situação local,
aproveitando os recursos dispo níveis com
equilíbrio, demorou para chamar a atenção
para se debater novas formas de conceber o
desenvolvimento econômico. Teríamos que
construir um novo padrão de cultura e ciência
para que os países afins não se limitassem a
uma única concepção econômica e política de
mundo, aquela herdada dos coloni zadores
tempos atrás.
Por ser um tipo de des env olv ime nto
ca lc ado na ex plor aç ão de pe tr ól eo , se u
desdobramento não poderia ser positivo no
longo prazo, porque dois subprodutos surgiriam dessa situação. Primeiro seria o modelo
explorador e altamente prejudicial ao meio
ambiente, pela emissão de gases, e indifere nt e à ec on om ia do de sp er dí ci o, pe lo
descartado. O segundo subproduto seria mais
dramático, visto ser muito mais violenta a
escalada de conflitos políticos de toda a ordem, com guerras, nas áreas de prospecção.
A baixa quantidade de óleo nos países consumid ore s força a pre sen ça mai s ati va no
Oriente Médio, por exemplo.
Evidentemente que criar um tipo de
insumo energético que consiga superar os
hid roc arbone tos em tod os os quadra nte s
é al go fo ra de qu es tã o ne ste mo me nt o.
Teríamos de ter algo que ocupasse 600 diversificações e tivesse presença em toda a cadeia
pro dut iva. No ent anto, não deixa de ser
urgente para os países o bom uso de um plano
estratégico que venha a ser pertinente, pelo
menos, na ocupação dos transportes públicos,
com o emprego do biodiesel.
A valorização da biomassa do combustível renovável não diz respeito somente aos
esforços de se ter combustível disponível,
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permitindo a poupança de óleo para setores
mais prementes ou para áreas mais sensíveis
da economia, em que a utilização da biomassa
seria não-aplicável. Pensar na biomassa é
também pensar como os países do Hemisfério
Sul, Brasi l, África do Sul, Índia e outros
pobres em hidrocarbonetos, 2/ podem ter sua
atuação valorizada no momento de se obter
reformas substanciais no sistema internacional.
Em uma transformação qualitativa seria
um importante avanço político e econômico
se os Estados tropicais, com grande incidência de calor em todo o ano, tirassem proveito
dessa característica e dirigissem a atenção
para esse fato. Fato que certamente seria
o valor agregado para que esses países tivessem participação mais ativa nos negócios
internacionais, com um tipo de combustível
que imprimisse o seu empenho de renovação
tecnológica. Seria uma alteração na forma
com a qual se monta o sistema internacional
- da incontestável preeminência dos fósseis,
passaríamos a ter a presença dos renováveis
(VASCONCELLOS e VIDAL, 1998).
Por conseguinte, os Estados do Hemisfério Sul têm a possibilidade de instituir
políticas energéticas que não tivessem mais
o intento de se auto-regular por intermédio
de intervenções políticas ou militares, nem
de continuar um modelo de desenvolvimento
considerado predador e prejudicial ao meio
ambiente. A elevação da biomassa, do etanol
de início, guardaria o propósito de transfor mar, inc lusive , o pró pri o pri ncí pio de
desenvolvimento e progresso, em tese mais

2/

Esta afirmação pode cham ar a atenção dos inte ressados pelo fato de o Brasil ter alcançado a autosuficiência petrolífera em 2006. O assunto merece mais
cuidado, mas se consideramos a “Teoria de Hubber” a
auto-suficiência nacional não é tão confortante assim;
ela teria seu início em 2006, mas seu declínio surgiria
por volta de 2012/14, fazendo com que o Brasil volte a
ser importador de petróleo.
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favoráveis à co nsecução de proteç ão da
biodiversidade.
A alteração do modo com o qual se conforma o sistema internacional teria em seu
ápice da pirâmide não mais os Estados que
se transformaram em vultosos consumidores
de combustíveis fósseis, fazendo com que seus
dramas e seus contratempos fossem exportados para as zonas de exploração do Oriente
Médio e da Ásia Central. Uma nova formatação do relacionamento interestatal teria de
reconhecer a preeminência de Estados que
possuíssem novos padrões de riqueza, mais
palatáveis para o bem-estar mundial do que
os termos atuais, que forçam o alimento da
clivagem Norte e Sul por causa da centralização na produção petrolífera.
Em breve artigo, José Goldemberg vislumbra se, de fato, o Brasil não teria condiçõ es de lid erar no vo pacto em prol da s
energias renováveis, no caso do etanol, e dos
benefícios que esse combustível pode criar na
formatação de novo sistema que não seja
amplamente dependente dos fósseis. É uma
ação que faria com que pudéssemos escapar
da lógica perversa que tem se preservado com
a escalada de conflitos e interesses no seio
da Organização dos Países Exportadores de
Petróleo – OPEP. Goldemberg escreve desta
forma:
“(...) o Brasil com seu etanol pode liderar
uma verdadeira OPEP da energia renová ve l, es ti mu lan do ou tr os pa íse s da
América Latina e da África que produzem
cana-de-açúcar e poderiam produzir álcool
com tecnologia brasileira, garantindo seu
de se nv ol vime nt o ec on ôm ic o de fo rm a
sustentável.” (GOLDEMBERG, 2005).

Ass im, par a Est ado s da condi ção do
Brasil, com suas características ambientais
e geográficas favoráveis, fica patente que o
emprego de combustíveis e insumo s renováveis torna-se uma grande oportunidade de
obte r respeitabilida de em uma área cuja
tendência é ser cada vez mais complexa, visto
qu e a ex au st ão do s hi dr oc ar bo ne to s,
Biomassa & Energia, v. 2, n. 4, p. 301-310, 2005
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especialmente do petróleo, provocará forte
apego e interesse em outros tipos de energia.
Neste particular o Brasil pode se sobressair
a partir do momento em que ele domina o
ciclo de produção e a tecnologia dos renováveis.

3 BIOMASSA

E O

C ONCEITO DE CIÊNCIA

Atu almente, val orizar o empre go da
biomassa acarreta, ao mesmo tempo, aceitar
mu da nç as qu e pe rm ei am o co nc ei to de
ciência, progresso e avanço tecnológico. O
advento da Revolução Industrial, por volta
do sé cu lo XVII I, pr oc ur ou ev id en ci ar a
preponderância que a “razão instrumental”
teria sobre todos os elementos da natureza,
dos recursos ambientais que o Planeta tem.
Adotar a industrialização e o progresso seria
aceitar o prisma de que a sociedade humana
tinha todo o direito de explorar outros meios,
desde que o progresso fosse alcançado. Dava
a entender que havia uma luta em que o bemestar humano só seria alcançado se a própria
sociedade fosse ungida pelo poder da razão
contra a irracionalidade da natureza.
Não há dúvida de que tal raciocínio não
ficou imune a inúmeras crises que passaram
a se avolumar cada vez mais, sobretudo nos
pa ís es co ns id er ad os in du st ri al me nt e
avançados ou em via de sê-lo – por exemplo
Estados Unidos no primeiro caso e a China
Popular no segundo. De modo geral, havia o
pe ns am en to de qu e o de se nv ol vi me nt o
econômico promovido pela industrialização só
seria alcançado por meio de uma espécie de
embat e sem trégua entre o progresso e a
natureza. Considerado por essencial ao bemestar das sociedades, promover o progresso
era uma forma de sobrepujar a nature za,
como se esta fosse um obstáculo.
Ta nt o as po tê nc ia s me tr op ol it an as
qu an to os jo ve ns Es ta do s na ci on ai s do
Terceiro Mundo fizeram uso do conceito de
que hav ia a neces sid ade de usu fru ir da
natu reza sem se levar muit o em conta a
Biomassa & Energia, v. 2, n. 4, p. 301-310, 2005

exaustão dos recursos. A industrializaçã o
cl ás si ca eu ro pé ia do sé cu lo XI X só fe z
legitimar um padrão de inteligência que o
próprio Iluminismo de antes havia proposto
como um valo r para todo o mundo. Quer
dizer, adotar o modo de vida moderno, para
os ditames da razão iluminista, era deixar
claro que bem-estar e conservação ambiental
nem sempre seriam itens harmônicos. O que
o desenvolvimento do Terceiro Mundo fez, a
partir dos anos 1950, só foi reproduzir esse
ideário que havia sido concebido 200 anos
antes.
Paralelo a esse fato, já havia sinais de
que a ind ust ria liz açã o de tod o o mun do
somente seria alcançada por três fatores. O
primeiro seria a exploração sem fim de todos
os recursos naturais em benefício da economia industrial. O segundo se encontraria na
abundância daquilo que era a condição sine
quo non de todo o processo progressista da
moderna sociedade: as grandes quantidades
de combustíveis fósseis espalhadas por todo
o Planeta.
Já o terceiro fator seria o papel que a
economia de massa, de consumo em escala,
te ria pa ra todo s os Estados do siste ma
capitalista. Movimentar a economia de massa
subentendia a alta produção industrial com
rápido escoamento no consumo, o mais rápido
e no maior núme ro possíve l. Neste caso ,
não resta dúvida de que só haveria futuro
para tal organização econômica se houvesse
reserva de energia, que deveria ser suficiente
e barata. A partir dessa conjugação é que a
economia de massa permitiria outro ganho:
o pleno emprego.
Daí surg iria uma relação “dialét ica” ,
porque a consecução do pleno emprego só ganharia vida à media que houvesse economia
de massa para assegurar a alta produção. A
economia de massa, por sua vez, só sobreviveria se houvesse respeitável estoque de
ener gia. No entender de Rubens Vaz são
esses os elemento s que possibilitaram as
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características positivas da socied ade mode rn a em to do o sé cu lo XX , te nd o no
ke yn es ia ni sm o se u su po rt e in te le ct ua l
(VAZ, 1982).
Portanto, a industrialização dos Estados,
ricos ou pobres, a partir do século XIX seria
então cal cad a sob re est as duas bas es: a
existência de matérias-primas variadas e de
energia barata. O desperdício seria apenas
uma partic ularidade dessa evolu ção. Sem
grandes preocupações com a questão, desperdiçar não indicava nenhum dilema moral;
seria apenas o subproduto de um processo
sem volta e com compensações às sociedades
que adotassem a industrialização. Neste caso,
ficava claro então que a modernização da
economia agredia o meio ambiente.
Sobre o desperdício na moderna sociedade de massa, Celso Furtado havia demonstrado a visão de que, efetivamente, tem sido
esse estilo de consumo que garante a sobrevida do sistema econômico. Para o grande
economista, perto de 30% de toda a produção
industrial e agrícola vai para o desperdício
para movimentar a “dialética”, sobre tudo
nos Estados Unidos. E desperdício implica o
gasto de uma energia que não é renovável
(FURTADO, 1992).
Em que medida a valorização da biomassa e dos combustíveis renováveis adentra
ao debate con ceitual sobr e a ciência ? No
pensamento de Ignacy Sachs, a progressão
econômica da moderna sociedade industrial
já entrou em forte dilema, pois não há mais
condições de se imprimir o modelo de desenvolvimento atual, com base na concepção de
que os recursos naturais são abundantes e
aptos a serem usufruídos pelos Estados, sem
maiores conseqüências para o futuro.
Não há mais como aplicar a continuidade
de tal raciocínio tradicional sem se atentar
para os crescentes dramas políticos, sociais
e econômicos que acompanham a exploração
de várias matérias- primas, com destaque
para o petróleo. Continuar o desenvolvimento
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econômico dos países sobre a abundância de
energia barata seria conceber um erro sem
fim para o futuro. A característica desse erro
seria percebida no desgaste maior não somente do meio ambiente, que já se pode sentilo no quesito do aquec imento global, mas
também na própria forma de relacionamento
social e político entre as sociedades. A questão
política se revela nos conflitos internacionais
por que passa a mais importante região petrolífera do mundo, o Oriente Médio.
A questão social diz respeito à forma pela
qual a sociedade moderna se organiza, a partir de megarregiões/metropolitanas evoluídas
justamente para dar motivo para a concepção
de exploração das sociedades movidas pela
razão e ciência contra os estoques ambientais
e energéticos. Enormes zonas urbanas, grandes malhas sociais cuja tendência é maximizar o desgaste ambiental. E o resultado
disso não pararia somente na poluição, mas
migr aria també m para outr os dano s, por
exe mplo, a diminuição drástic a de áreas
verdes e de água potável.
No entanto, nada vem a indicar que haverá “aliviamento” demográfico e econômico
dos grandes centros urbanos. Ao contrário
disso, há sim a impressão de que a economia
de massa e o alto consumo só têm propósito
nessas malhas vastíssimas, as cham adas
zonas metropolitanas, cuja tendên cia é se
avolumar cada vez mais na periferia do sistema econômico internacional. Como exemplos temos São Paulo , Cidade do México,
Lagos, Bombaim etc.
Seria justamente nessas malhas urbanas
que residiria a urgência de se pensar novos
modos de adquirir energia que não se limitem
à queima de hidrocarbonetos. A excelência
da biomassa e a construção de termelétricas
descentralizadas de pequeno porte, movidas
a bagaço de cana, por exemplo, podem contribuir para amainar o peso dos carburantes,
aind a mais nas área s limítrof es e menos
complexas das zonas urbanas (BRISTOTI,
1990).
Biomassa & Energia, v. 2, n. 4, p. 301-310, 2005
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Por conseguinte, Sachs vê que a adoção
constante da biomassa operaria uma conceitual transformação em ciência, pelo fato de,
pela primeira vez, o progresso científico e
tecnológico não ser mais baseado na idéia de
que o bem-estar social implica exploração dos
recursos naturais. Para o autor a aplicação
da biomassa condiz com cuidados de proteção
do ambiente, já que não haveria lógica em
degradar o meio pelo qual se produz a renovação. Na perspectiva de o Brasi l preg ar
esforços na aplicabilidade da biomassa diz o
autor:
“Portanto, os países tropicais, de modo
geral, e o Brasil, em particular, têm hoje
uma chance de pular etapas para chegar a
uma moderna civili zação da bio massa,
alcançando uma endógena ‘vitória tripla’,
ao atender simultaneamente os critérios
de relevância social, prudência ecológica e
viabilidade econômica, os três pilares do
desenvolvimento sustentável”. (SACHS,
2002).

Em que medida a aplic abi lid ade da
bio mas sa e dos combu stí veis renov áve is
implica a possibilidade de mudar a maneira
como se conforma o sistema internacional de
Estados? Na percepção de autores como Vidal
e Sachs, é considerável a possibilidade de
alguma alteração na forma como os Estados
se relacionam na atualidade. No argumento
do antigo professor da Unicamp, a ascensão
dos paísesdo Hemisfério Norte como potências
ind ust ria is se deve, em grand e par te, à
forte penetração que o petróleo tem na vida
ec on ôm ic a de le s. Po r is so , os co nf li to s
internacionais e a ascensão política que essas
potências exercem no cotidiano de boa parte
do Terceiro Mundo não são desvencilhados
da questão energética, de suma importância
par a a locom oçã o polít ica das potên cia s
(VASCONCELLOS; VIDAL, 1998). Já a biomassa pod eria con trib uir para des caracterizar, em parte, o sistema em prol do Sul.
Com relação ao modo como se concebe o
progresso econômico, Sachs imagina que a
ascensão de alguns países tropicais sob a
Biomassa & Energia, v. 2, n. 4, p. 301-310, 2005

égide da pesquisa científica em biomassa pode
contribuir para mudanças significativas da
política internacional e da concepção de ciência
à medida que haja condições de se superar,
dentro do possível, a preeminência do petróleo.
Is to
po rq ue
no
te mp o em
qu e
esse hidr ocar bone to vem impr imin do sua
enorme presença nas políticas energéticas
dos Estados o cotidiano vem sendo marcado
por forte embate entre as potências consumidoras do óleo com os países produtores,
grande parte deles na periferia.
A ascensão do Brasil, da Índia e de outros
países pela pesquisa de novos combustíveis,
renováveis, aliviaria a pressão que o mundo
indus trial izado exerce sobre a pe riferia
produtora de petróleo. Além disso, haveria
também a valorização política e econômica
dos “tropicais” na produção de um insumo que
poderia lhes atribuir vantagem comparativa
por causa de um energético cuja produção não
dependeria dos humores int ernac ion ais ,
como ocorre com o petróleo.
Por outro lado, se houver a ascensão dos
grandes países tropicais na produção da biomassa haverá a possibilidade de outra mudança na estrutura do sistema internacional,
a mitigação da tradicional clivagem entre o
Norte e o Sul, boa parte dela resultante da
disputa ao petróleo. Como bem estratégico
que é, o hidrocarboneto muda a sorte das
potências na qual a montagem da economia
é toda dependente dos derivados de petróleo.
Sim, depe nden tes do óleo , mas limitadíssimas na alta produção de novas fontes de
prospecção.
Assim, a tropicalidade da qual o Brasil
faz parte funciona como meio de o País não
só adquirir superávit energético de grande
importância pela renovação e relativa baixa
de danos à biodiversidade, mas também na
condição de fornecedor de energia àqueles
que se exaurem na produção de energia proveniente dos hidrocarbonetos. A tecnologia
na ci on al na co nf ec çã o de co mb us tí ve is
renováveis, álcool e biodie sel, já aponta a
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relevância que o Brasil poderá ter na exportação de insumos para o mercado internacional, até para a mistura na gasolina, pois
os Estados Unidos e a China já demonstram
interesse pelo produto nacional.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ur gê nc ia de se “d es ca rb on iz ar ” o
mundo é algo que se desenha a passos largos.
Emb ora não sej a o único respo nsá vel, a
queima de hidrocarbonetos, o óleo, agrega
complicações maiores para o equilíbrio ambiental da Terra . Países como os Estado s
Unidos, consumidores de quase 25% de toda
a en er gia pr od uzida, vê m re lutan do há
bastante tempo para não se filiar a tratados
int ernac ion ais que lim ite m a que ima de
co mbus tív eis fó sse is e ou tros po lu en tes
industriais. A Casa Branca alega que a razão
para não acatar ao pé da letra o Tratado de
Kioto, de 2004, é encontrada na situação delicada de sua economia nacional dependente
de petróleo. Por outro lado, aquela sede de
governo alega não desconhecer o fato, mas
diz acreditar na potencialidade que a ciência
tem para solucionar problema.
O que a postura norte-americana revela
é o quant o é difícil constituir um tipo de
regime internacional da energia, em que a
maior das potências venha a liderar um comportamento para que fique clara, aos outros
Estados, a necessidade de se pautar uma
ordem à busca de equilíbrio sobre a queima e
a explor ação do petról eo. Defini tivamen te
somos da opinião de que não existe algo semelhante a um regime internacional da energia
em que os maiores Estados o acatam não
porque é fruto do direito internacional, de
uma “obrigação” de assiná-lo e respeitá-lo,
mas sim porque faz parte do equilíbrio econômico e ambiental. A maximização de uma
crise ambie ntal não afet aria some nte o
Hemisfério Norte, ela seria prejudicial a todo
o mundo, ainda mais para o sul, que sofreria
mais com a onda de calor.
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Há alg uma s bre cha s que os Est ado s
nacionais podem utilizar para contornar o
drama ambiental. No caso do Brasil, em partic ular, três sit uaçõe s eme rgem em sua
po lít ica en erg ética com afinc o para não
somente ajudar a resolver seu problema energético, acrescido desde a crise denominada
“Apagão’, de 2001, mas também com relação
à emissão de poluentes.
O prime iro seria a conti nuidade de o
Brasil aproveitar seus recursos hidrelétricos,
tradicional uso de fomento de energia que o
País conhece secularme nte. Hoje , a construção de novas usinas hidrelétricas não tem
sido tarefa fácil, em virtude do baixo orçamento federal para a infra-estrutura e pelas
co mp lic açõe s ambie ntais qu e uma no va
planta acarreta. Certamente isso não é página
virada, visto que ainda há amplo debate a
respeito do potencial hídrico do Brasil, que
tem, outrossim, grande possibilidade de ser
retomado (LESSA, 2001).
A segunda situação diz respeito à energia
nuclear. Acompanhada há muito tempo de
acalorado debate, muitas vezes o raciocínio
sobre esse tipo de energia é conturbado por
cau sa de inj unções polít ica s que o tem a
carrega. Consid erada energia manipulada
somente por eleitos, a nuclear implica forte
embat e polít ico tanto com as tradic ionai s
potências em seu uso, quanto com os variados
organ ism os não -governam entai s que , às
vezes, religiosamente a combatem. Contudo,
há sinais de que a atual administração federal
tenciona retomar o projeto nuclear, não deixando de reparar nos contratempos ambientais que tal recurso poderá ter para o Brasil.
Já a terceira corresponde ao amplo terreno
a ser ocupa do pelo Bra sil na cri açã o de
combu stí veis pro venie nte s da bio mas sa.
Também não se trata de energia imune a
críticas, visto que elas podem ser encontradas
em debates que alertam sobre a poluição de
águas, bem como crises que podem avolumar
a respeito da ocupação agrária e das questões
político-econômicas que a envolvem, pelo fato
Biomassa & Energia, v. 2, n. 4, p. 301-310, 2005
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de interessar a determinados setores empresar iais que ora se sen tem conte mpl ado s
pela economia alc ooleira, ora se volta m
contra ela, preferindo abrir mão da produção
do álcool em benefício da venda de açúcar ao
exterior.
Não ignorando que o problema existe, a
questão de ponta não é saber se ele cresce ou
não, o que contribuiria para deixar o mercado
con sumido r des se combu stível em pé de
guer ra. Mas sim deix ar claro que deverá
haver, efetivamente, uma política energética
que venha a imprimir um projeto nacional
sob o qual o fomento dos renováveis não seja
transformado em joguete na mão dos agentes
negociantes do mercado aberto. Aqui não se
trata de eleger o livre mercado como adversário, mas frisar que não pode haver esse tipo
de regime quando o assunto é energia. No
caso da biomassa, terá de haver órgão com
autoridade suficiente para apontar o desenvolvimento nacional com a biomassa, sem
riscos e grandes crises.
As trê s situaç ões ene rgé ticas são de
suma importância para o Brasil. O País não
tem condições de eleger somente uma dessas
em detr imen to das outr as. Hidr elétricas,
térmicas a gás natural ou usinas nucleares
têm de fazer parte dos planos nacionais de
consecução de segurança energética. Porém,
seria um despropósito o Brasil não alimentar
incremento fundamental à biomassa, pois
é um dos poucos nichos em que o País pode,
inclusive, aumentar ativamente sua inserção
internacional, ajudando a mudar a sorte de
Est ados até agor a de slo cado s do ampl o
desenvolvimento.
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