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Tudo parece indicar que o
desenvolvimento está

intimamente ligado a uma
abundãncia de produtos e
serviços disponíveis e portanto
aos chamados fatores de

produção De acordo com uma
teoria que já está ficando velha o
uso combinado de Cerra trabalho e
capital cria uma riqueza que pode
ser aumentada reinvestindo os

ganhos de capital gerados
Aparentemente e de acordo com
esta visão o sistema econômico
alimentaria seu desenvolvimento

coro energia criada por ele
próprio

No entanto para melhor
entender o funcionamento da

economia precisamos verificar
por cima das aparências se entre
os fatores de produção existe
algum outro componente
fundamental passível de um
desdobramento que permita
otimizar a interdependência dos
três já apontados peia velha
teoria Vamos examinar cada um
dos fatores clássicas como

segue

Terra No fundo quando a
terra é apontada como fator de
produção ela não é vista
simplesmente como o solo sobre o
qual se assenta uma rica
biodiversidade Neste contexto o
significado do termo terra inclui
principalmente os componentes
vegetais da biodiversidade e seu
crescimento em decorrência de

urna atividade fotossintética
catalisada pela clorofila e
alimentada energeticarnente pela
luz solar incidente Também

inclui o crescimento da parte da
biodiversidade incapaz de
absorver diretamente a energia
solar problema contornado pela
exigência vegetariana da sua
alimentação a qual cria urna
dependência indireta da fonte
energética solar Evidentemente
as produções florestal agrícola e
pecuâria não seriam possíveis sem
as contribuições diretas e indiretas
dos raios solares

Trabalho Este fator de

produtividade pode ser dividido
em duas importantes
componentes a força física
muscular e a criatividade da

mente A primeira a força
muscular humana e ou animal
deve ser vista como uma forma

muito ineficiente de aproveitar a
energia solar captada pelo reino
vegetal a segunda a força
inovadora da mente humana é a
componente mais importante em
decorrência de sua capacidade de
gerar conhecimentos inovadores
que permitem captar mais
energia que a estritamente
necessária para a subsistência

Capital a capital pode ser
visualizado como uma

acumulação de energia gerada ã
mais sobre o consumo real Esta

sobra energética resultante de
maior eficiência incorporada pela
criatividade humana na geração e

consumo energético pode ser
armazenada convenientemente

como novo capitai a ser
reinvestido para dar inicio a
novas desenvolvimentos ou

acelerar ou ampliar aqueles que
estiverem em andamento

ENERGIA SOLAR E A

CRIATIVIDADE HUMANA
FATORES BÁSICOS DO
DESENVOLVIMENTO

As considerações acima
apontam nos fatores de produção
dois componentes que se destacam
por estarem intimamente ligados
às causas do desenvolvimento por
um lado a energia solar e pelo
outro a criatividade da mente
humana Ambos sinalizam
claramente que a energia solar
captada e armazenada pelas
organismos vegetais da
biodiversidade pode ser usada
quando ainda verde corno

sustento dos organismos animais
Essa energia pode também ser
conservada mediante diversos

sistemas de armazenamento a

médio prazo madeiras e seus
componentes químicos ou num
amplo leque de escolhas entre
diversos e crescentes níveis de

fossilização turfa carvão
petróleo A energia solar pode
ainda ser arregimentada a partir de
potenciais energéticos diversos
energia hidráulica eólica
geotérmica entre outras ou
ainda ser acrescida pelos
aumentos na produtividade das
horas trabalhadas resultado do uso
de ferramentas e utensílios

desenvolvidos criativamente com
esta finalidade

DEMANDA ENERGÉTICA DO
DESENVOLVIMENTO

A tabela a seguir mostra muito
resumidamente a evolução do
consumo energético em
decorrência das atividades

humanas em três pontos da sua
evolução histórica

32 0 PapelMoio 1998



pulação
undial

Energia
per capito

Consumo

anual total

MWh

AtMdades hunas Fonte da energia

FMADC 10 1 MWh 1 T Caçadoreslcoletores lenha

0 x 1 T 3 24 x 10 Industrialização local hidráulica carvão

0 x 104 I OoMWh 40 x i 0 Automação giobal petróleo átomo H

A tabela acima nos mostra que
o aumento continuado da

quantidade de energia consumida
acompanhou o aumento relativo
da complexidade nas atividades
dos três momentos históricos nele

considerados confirmando a
relação íntima entre a energia
captada o tempo escoado e o
nível de desenvolvimento A

aceleração a partir do momento
no qual aparecem os primeiros
sintomas de industrialização
reforça a interpretação de que
entre os componentes mais
importantes do desenvolvimento
deve ser considerado o aumento

nos conhecimentos na área de

captação energética e do uso
eficiente da energia solar fóssil
armazenada

Uma maior produtividade
aumenta a probabilidade de poder
realizar poupanças para ir
juntando ou reforçando o
capital já disponível para
investimentos potencialmente
rentáveis quer dizer capazes de
gerar maneiras de conseguir
patamares de produtividade mais
elevados permitindo novas
poupanças Considerados
freqüentemente como índices de
desenvolvimento estes novos
patamares de produtividade e de
poupança são o resultado de
progressos tecnológicos
inovadores Em outras palavras
este progresso decorre de
aumentos de energia dedicada a
um trabalho que utiliza de forma
crescentemente eficiente cada

unidade de tempo escoada
Neste final de século se

consolida uma conceituação mais
amadurecida sobre o

desenvolvimento e a qualidade
ambiental nele sustentável No

relatório Rrundtland apontase a
sustentabilidade corno uma

condição necessariamente
fundamentada num tripé formado
pelos seguintes componentes
viabilidade económica
preservação ambiental e uma
distribuição socialmente
equitativa dos frutos do trabalho
Este conceito ficou consagrado na
Rio92 e a partir desse evento os
perfis de qualidade dos produtos
ou serviços passaram a ser
examinados ã luz dos impactos
por eles causados sobre o
ambiente ao longo dos seus ciclos
de vida

TERMODINÂMICA E
DESENVOLVIMENTO

A quantidade de trabalho útil
disponível num sistema
energético depende da
espontaneidade do processo de
transferência Todo sistema

apresenta uma tendência a evoluir
no sentido de atingir um estado
de equilíbrio final a caminho do
qual vão se esgotando as
probabilidades de acontecerem
mudanças espontâneas A
quantidade de energia disponível
para trabalho útil num sistema
determinado é tanto maior

quanto maior for a distância que
separa o sistema do seu estado de
equilíbrio final Guando é
atingida esta situação a entropia
se apresenta coro seu valor
máximo

Da quantidade de energia
teoricamente disponível para
executar trabalho útil deve ser

descontada uma parte que é
perdida em decorrência de fugas
energéticas inevitáveis Mesmo
nas transferências consideradas

reversíveis podem ser observadas
perdas substanciais na energia útil
disponível após o primeiro ciclo
Esta perda é definida como um
aumento da entropia do sistema
quantificada pelo quociente de
dividir a quantidade de calor
transferida pelo valor da
temperatura absoluta na qual o
processo ocorre A realidade
mostra que os aumentos de
entropia são berra maiores que os
calculados teoricamente

Os físicos fazem distinção entre
a energia que pode ser
transformada em trabalho
negentropia e aquela que é
dissipada num aumento da
entropia do sistema Assim a
negentropia é a classe de energia
que mais contribui ao crescimento
da riqueza atribuída ao
componente económico

ENERGIA SQLARTRABALH
t1TIL ENTROPIA E

DESENVOLVIMENTO

Grande parte das atividades
industriais do homem está

resultando numa diminuição
acelerada da disponibilidade da
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energia solar armazenada na sua
forma fóssil o que acarreta um
inevitável aumento da entropia
ou perda como energia não
renovável

A teoria da informação define a
quantidade de informação contida
numa mensagem corno

equivalente à diferença entre dois
níveis de incerteza ou de

entropias Assim a informação
contida numa mensagem é urna
medida do aumento dos

conhecimentos do observador
equivalente á diminuição na
entropia ou ao ganho na
negentropia Portanto o
conhecimento pode ser
considerado negentropia uma
forma de energia A mente
humana gera conhecimentos
mediante uso dessa energia 0
conhecimento gerado é usado
para arregimentar uma
quantidade de energia maior o
que resulta num balanço
energético positivo para o
processo

CONSIDERAÇÓES FINAIS
Q crescimento econômico e a

riqueza são o resultado de adquirir
e usar quantidades crescentes de
conhecimentos práticos mediante
os quais é possível dominar
quantidades também crescentes
da energia conversível em
trabalho útil assim permitindo
usar mais eficientemente o tempo
trabalhadoAenergia útil é gerada
pelo sol e domesticada pela
criatividade humana isto se

aplicando tanto a energia solar
armazenada fóssil quanto a
captada de fátons solares recém
chegados ao nosso planeta e dos
quais é possível conseguir energia
tenovável

Do acima exposto podem ser
tiradas duas conclusões 1 o
elemento humano é a figura
central do desenvolvimento
porquanto sua mente criativa é a
força principal que orienta e
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impulsa o sistema económico e o
harmoniza com os outros

componentes do tripé de
sustentação Tanto o capital como
as técnicas que permitem seu
aumento qualitativo são frutos da
criatividade humana e devem ser

visualizadas como as duas

principais ferramentas do homem
2 o aumento de energia
disponível e a eficiência na sua
conversão em trabalho útil são os

fatores que mais contribuem ao
crescimento da produtividade

Tendo em vista que uma
disponibilidade crescente de
energia útil é a base do
desenvolvimento progressivo da
riqueza deveremos nos esforçar
para tornar mais eqüitativa a
disponibilidade energética No
entanto a geração de mais energia

no nosso planeta deverá aumentar
a proporção da poluição térmica
no cõmputo geral da poluição Por
isso será recomendável
concentrar a nossa capacidade
criativa na procura de como
melhor captar energia solar
mediante técnicas limpas
campo recomendável como
prioritário para futuras pesquisas

É sabido que a criatividade
humana não aceita ordens sobre

seus objetivos Precisa porém ser
estimulada a motivação de
competências criativas em linhas
convergentes de modo a otimizar
os recursos disponíveis e ter
condições de vencer os grandes
desafios decorrentes de uma

poluição térmica antevista em
aumento pela escala global dos
desenvolvimentos futuros
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